
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  dopravní
koncepce  a  infrastruktury  –  pěší  doprava a  priorit  územního  plánování  a  specifických  oblastí
nadmístního a celoměstského významu - zeleň, prohlašují, že zmocňují

Michaelu Valentovou , trvale bytem v Praze 1, Št ěpánská 642/41, nar. 11. 10. 1957

aby je zastupovala jako zástupce veřejnosti při projednávání návrhu Zásad územního rozvoje
hlavního města Prahy a aby na základě věcně shodných připomínek uplatněných dne 19.března 2009
„dopravní  koncepce  a  infrastruktura  –  p ěší  doprava“  a  „priority  územního  plánování  a
specifické  oblasti  nadmístního  a  celom ěstského  významu  -  zele ň“  podala  k návrhu  Zásad
územního rozvoje hlavního města Prahy námitky a aby je projednala podle stavebního zákona:

Přijetí zmocn ění zástupcem ve řejnosti:

Toto zmocnění přijímám.

V Praze dne 19. 3. 2009                                                                    _________________________

Michaela Valentová, bytem v Praze 1, Štěpánská 642/41, narozena 11. 10. 1957

Podpisová listina ke zmocn ění zástupce ve řejnosti:
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Michaely Valentovové , trvale bytem v Praze 1, Št ěpánská 642/41, nar. 11. 10. 1957

„dopravní koncepce a infrastruktura – p ěší doprava“ 
a „priority územního plánování a specifické oblasti  nadmístního a celom ěstského významu - zele ň“
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