
ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCE VEŘEJNOSTI K PODÁNÍ NÁMITKY K NÁVRHU 
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJEHLAVNÍHO M ĚSTA PRAHY

Magistrát hlavního města Prahy                                                    V Praze dne 19. března 2009
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Zmocn ění zástupce ve řejnosti k podání námitek 
k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního m ěsta Prahy

My, níže uvedení a podepsaní občané Prahy, kteří uplatnili v souladu s § 23 odst. 1 a 2 a § 39 zákona
č. 183/2006 Sb.,  zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) věcně
shodné připomínky k návrhu zásad územního rozvoje hlavního města Prahy týkajících se Vymezení
nadmístních rozvojových oblastí a     nadmístních rozvojových os, Nadřazeného komunikačního systému  
(NKS)  Prahy  a  Koridorů  pro  prvky  nadřazeného  komunikačního  systému  Prahy,  prohlašují,  že
zmocňují

Michala K řivohlávka,  bytem v Praze 3, Kon ěvova 1138/96, narozeného 5. 1. 1976

aby je zastupoval jako zástupce veřejnosti při projednávání návrhu Zásad územního rozvoje hlavního
města  Prahy,  a  aby  na  základě  věcně  shodných  připomínek  uplatněných  dne  18.  března  2009
„ Vymezení  nadmístních  rozvojových  oblastí  a nadmístn ích  rozvojových  os,  Nad řazený
komunika ční systém (NKS) Prahy a Koridory pro prvky nad řazeného komunika čního systému
Prahy “  podal k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy námitky, a aby je projednal
podle stavebního zákona:

Přijetí zmocn ění zástupcem ve řejnosti:

Toto zmocnění přijímám.

V Praze dne 18. března 2009 ________________________

Michal Křivohlávek, bytem v Praze 3, Koněvova 1138/96, narozený 5. 1. 1976

Podpisová listina ke zmocn ění zástupce ve řejnosti:
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