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Seznam návrhů změn vlny 07 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporučených ke schválení 

 
 

Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Výměry ploch 
v m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 

 

1244 Praha - 
Křeslice 

Křeslice 401/2-4, vč.402-
část 

výstavba dvou rodinných domů PSZ  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1268 Praha 8 Libeň 4071/26, 4086 - část 
a další severně od 
ul.Liberecká 

výměna ploch pro umístění 
bytového domu a sportovišť  
podle zpracované studie 

SV, SP  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1411 Praha - 
Petrovice 

Petrovice jižně od 
ul.Frostova 

vybudování sportovišť pro 
místní obyvatele 

ZMK  Návrh změny byl projednán. 
Nedoporučuje URM (důvod: nachází se v 
bezpečnostním pásmu vysokotlakého 
plynovodu).                       
Změnu lze vydat. 

 

1552 Praha - 
Lysolaje 

Lysolaje 460/1,4,6; 
460/9,29,38-40,45,46 

výstavba rodinných domů PS, PZO  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1597 Praha - 
Zličín 

Třebonice 471/1-5,7-9; 
472/2-4; 472/189 - 
býv.areál Strojírny Košíře  
a další 

útlum dopravně přetíženého 
území, výstavba objektů  
pro bydlení a služby 

VN  Návrh změny byl projednán. 
Nedoporučuje TSK (důvod: doplnit o 
kvantifikaci dopravních nároků).                       
Změnu lze vydat. 

 

1620 Praha - 
Šeberov 

Šeberov 1402/8; 1402/3,4-
část; 872/2 

přičlenění k obytné zástavbě ZMK, SP  Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí 1 obč. sdružení (důvod: negativní 
důsledky pro okolí, řešit až v novém ÚP) 
Nedoporučuje URM v severní části (důvod: 
nevhodného vymezování nových 
zastavitelných ploch v sousedství přírodní 
památky).                       
Změnu lze vydat. 

 

1627 Praha 8 Čimice 1016/98, 1016/104, 
1016/105 

výstavba obytného dvojdomu VV  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1636 Praha - 
Dolní 
Chabry 

Dolní Chabry 1298, 1299, 
1300, 1302 

vybudování jezdeckého areálu NL, PS, OB  Návrh změny byl projednán. 
Nedoporučuje URM (důvod: preferuje funkci 
SO5).                       
Změnu lze vydat. 

 

1643 Praha 6 Břevnov 2587/1 výstavba rodinného domu PZA, SV  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1650 Praha 4 Hodkovičky 150 výstavba rodinného dvojdomu LR  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1653 Praha 4 Michle 1307/3-5; 1307/40; 
1307/1,22,24,38-část 

výstavba obytné skupiny VN, SV  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 
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1681 Praha 12 Komořany 383,382 stávající rodinný dům  PZO  Návrh změny byl kladně projednán.   
(Nesouhlasila MČ P-12 v roce 2005, během 
projednání se již nevyjádřila). 
Změnu lze vydat. 

 

1691 Praha - 
Řeporyje 

Řeporyje 66/1,4,5,7,8 a 
64/37 

využití stáv.objektů k trvalému 
bydlení 

VN  Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí sousední MČ P-13 (důvod: 
nedostatečná infrastruktura, kapacita školství 
a dopravy v oblasti).  
Změnu lze vydat. 

 

1692 Praha - 
Řeporyje 

Řeporyje 1553/13, severně 
od ul.Jáchymovská 

změna vyhl.č.32/1999 
Sb.hl.m.Prahy, oddíl 12, bod 7) 
tak, aby byla možná investiční 
činnost v lokalitách Západního 
Města, které nejsou podmíněny 
vybudováním uvedených 
komunikací;  
změna grafického zákresu 
odd.12 - podmíněnost staveb, 
bod (7) 

  Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí sousední MČ P-13 (důvod: 
nedostatečná infrastruktura, kapacita školství 
a dopravy v oblasti).  
Změnu lze vydat. 

 

1727 Praha - 
Kolovraty 

Kolovraty 332/4, při ul.Do 
Lipan 

zahrnutí celého pozemku do 
obytné funkce 

NL  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1736 Praha 2 Nusle 1180,1181 rekonstrukce a dostavba 
stáv.objektu pro hotelové 
služby a ateliery, obnova 
sochařské zahrady s přístupem 
veřejnosti 

ZMK  Návrh změny byl projednán. 
Zásadní připomínku MČ uplatňuje MČ P-2 
(důvod: nesouhlasí s rozšířením změny na 
parc.č. 3060).                       
Změnu lze vydat. 

 

1755 Praha 10 Strašnice 3128, 3129, 
3130, 3131/1, při ul. V 
Korytech 

stávající továrna na výrobu 
nábytku, 
výstavba polyfunkčního domu 

ZP  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1761 Praha 18 Letňany mezi ul.Veselská-
Tupolevova a prodloužení 
ul.Křivoklátská 

výstavba prodejen pro 
doplňující obchodní nabídku  
a úprava parkové zeleně 

SV, OV, ZP  Návrh změny byl projednán. 
Nedoporučuje TSK (důvod: doplnit o 
kvantifikaci dopravních nároků).                       
Změnu lze vydat. 

 

1762 Praha 18 Letňany 629/265, 629/263 
a další 

polyfunkční možnost využití 
území, příp.ubytování  
v návaznosti na stavbu 
hokejové haly 

VV, ZP  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1830 Praha 5 Jinonice 953 využití stáv.zpevněné plochy 
pro výstavbu polyfunkčních 
objektů navazujících na 
obytnou čtvrť 

ZMK  Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí 1 obč. sdružení a 15 fyzických 
osob (důvod: především nesouhlasí s 
přeměnou na VN a sběrný dvůr, jak bylo 
uvažováno v zadání) 
Změnu lze vydat. 
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1888 Praha - 
Nedvězí 

Nedvězí okolí ulice 
Lednová 

obytná výstavba SV  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

1889 Praha 9 Vysočany 2116/2 využití zrušené vlečky bývalé 
ČKD, rozšíření tratě a zařízení 
železniční dopravy 

DZ,  územní 
rezerva pro 

tratě a zařízení 
železniční 
dopravy, 
vlečky a 
nákladní 

terminály , DZ, 
SV, ZMK, IZ 

 Návrh změny byl projednán. 
Podmínka dotčeného orgánu (HS HMP) byla 
respektována. 
Změnu lze vydat. 

 

1915 Praha - 
Ďáblice 

Ďáblice 1559/17-část, 
1562/1-část, 1569/1-část, 
1562/11, 
1562/10,1562/6,1562/4,156
9/6,1562/17,1569/4,1562/2
0 

rodinné domy a viladomy VN  Návrh změny byl kladně projednán. 
Změnu lze vydat. 

 

 




