
Komise Rady hi. m. Prahy 
pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy 

Komise byla zrfzena usnesenfm Rady hi. m. Prahy c. 527 ze dne 17. 3. 2015. 

Ucelem komise je posuzovanf jednotlivych navrhovanych zmen uzemnfho planu hi. m. Prahy 
z odborneho architektonicky-urbanistickeho hlediska . Doporucenf komise k jed notlivym zmena m 
uzemnfho planu budou podkladem pro rozhodovanf Rady hi. m. Prahy i Zastupitelst va hi. m. Prahy. 

Slozeni komise: 

Pfedseda: 

- Ph Dr. Matej Stropnicky 

Clenove: 

lng. Pavel Cihak 

- lng. Zuzana Drhova, Ph .D. 

- lng. arch . Igor Filipovic 

- lng. Milan Hajek 

- lng. Jirf Haramul 

- doc. lng. arch. lvo Oberstein 

- lng. arch . Jan Sedlak 

- lng. Jaromfr Svatos 

- lng. arch. Katerina Szentesiova 

- lng. arch. Veronika Sindlerova, Ph .D. 

- lng. Stepan Spoula 

- lng. arch. Lukas Vacek 

Tajemnfk: 
- lng. arch. Jan a Blazfckova 



Kom i se Rady h i . m . Prahy pro zmeny uzemnfho planu h i . m. Pr ahy _ _ _________ _ 

Zapis z 29. jednani Komise Rady hi. m. Prahy 

pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy 

Datum: 13. listopadu 2017 
16:00- 18:25 Cas: 

Mfsto: Nova radnice, Marianske namestf 2, mfstnost c. 349 

Prftomni: die prezencnf listiny (Prfloha c. 1) 
Neprftomni: lng. Pavel Cihak, lng. arch. Jan Sedlak, lng. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D. 

Overovatel zapisu: lng. Jirf Haramul 

Program: 
1) lnterpelace obcana na zarijovem ZHMP- tykajfcf se podnetu c. P1130. Vystavba obytneho 

souboru Rezidence KavCf Hory. 

2) Zmena (Jp s(J hi. m. Prahy c. z 2440/00. Zmena casoveho horizontu a upfesnenf trasy metra D 
vcetne stanic, vestibu/U a depa metra v rozsahu useku Pankrac - Depo Pfsnice, zrusenf planovane 
stan ice metra Zalesf, zmena funkcnfho vyutitf v okolf stanic, vyhlaseni VPS pro ce/y usek trasy metra, 
vyhlasenf souvisejicfch VPS. 

3) Prerusene podnety na zmeny (Jp s(J hi. m. Prahy na minu lem jednanf KUP - vlna 12 (5 ks) . 

4) Nove podnety na zmeny (Jp SU hi. m. Prahy-vlna 12 (24 ks)- zbyla cast. 

5) lnformace o "Zprave o uplatnovanf Zasad uzemnfho rozvoje hi. m. Prahy v uplyn uh~m obdobf (rfjen 

2014- brezen 2017)." 

6) Prerusene podnety na zmeny (Jp s(J hi. m. Prahy (na drfvejs fch jednanf KUP) v navaznosti na zpravu 

viz bod programu c. 5. 

7) Celomestsky vyznamne zmeny (Jp s(J hi. m. Prahy - vlna 4, u kterych nebylo pozadovano 

zpracovanf VVURU. Jde o zmeny, ktere jsou po verejnem projednanf a smef uji k vydanf formou 

opatfenf obecne povahy. 

V 16:00 zahaji! pfedseda komise PhDr. Stropnicky jednanf za pfftomnosti 9 Clenu komise. 

Za ovefovatele zapisu z 29. jednanf navrhl pfedseda komise lng. Jiffho Haramula, ktery by/ C!eny komise 
potvrzen (9 pro, 0 proti, nikdo se nezdriel). 

V 16:02 pfis!a na jedn6nf KUP lng. arch. Katefina Szentesiov6. Na jednani bylo pfftomno 10 Clenu komise. 

Pfedseda komise pfedstavil program jedn6nf. Vzhledem k tomu, te k navrtene podobe programu nemel nikdo 
pfipomfnky, nechal pfedseda komise hlasovat o schv61eni programu. Program komise by/ j ednomyslne 
schva!en (10 pro, 0 pron nikdo se nezdriel}. Pfedseda komise uved/, ie re6/nym pfedpok!adem je stihnout 
alespon prvnf 4 body programu a pfedstavenf bodu C. 5. 
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Ko m ise Rady hi. m . Pra h y pro zmeny uze mn i ho p lanu hi. m. Prahy _ _ ______ _ _ 

1) lnterpelace obcana na z;Hijovem ZHMP - tykajfcf se podniHu c. P1130. 
Vystavba obytneho souboru Rezidence Kavcf Hory. 

Predseda komise predstavil bod programu s tim, ze se jedna o interpelaci obcana z jednani Zastupitelstva hi. 
m. Prahy (dale jen ZHMP) dne 14. 9. 2017 ohledne podnetu na zmenu UP c. P 1130- V'{stavba obytneho 
souboru Rezidence KavCf Hory. Dale predseda uvedl, ze interpelace se tyka zejmena dohodnute vysky daneho 
souboru a mnozstvi "vezi". 

lng. Cemus uvedl, ze komise muze danou interpelaci vzit na vedomi, a seznamil Komisi pro zmeny (Jp (dale 
jen KUP), jak se dane organy (KUP, V'{bor pro uzemni rozvoj a uzemni plan ZHMP, Rada hi. m. Prahy, 
Zastupitelstvo hi. m. Prahy) k podnetu na upravu doposud vyjadrily (vyjadreni KUP viz priloha zapisu c. 2). 
Dale uvedl, ze interpelace obcana nesplnuje nalezitosti zadosti o zmenu UP, tud iz pozadavek na snfzen i 
koeficientu miry vyuzitf uzemi musi ucinit ten kdo 0 zmenu pozadal. lnterpelace resf zejmena vyskovou 
zastavbu. Problematikou vyskove zastavby se zabyva porizovana studie na dane uzem f. V ramci projednavanf 
stu die se vsechny prislusne dotcene organy vyjadrily kladne, vyjma Narodniho pamatkoveho ustavu. Lokalita 
navazuje na uzemi s jinymi vyskovymi stavbami. 

lng. arch. Kubis za IPR Praha uvedl, ze s navrzenou podobou Rezidence Kavci Hory souhlasf. Predlozena studie 
vychazi z vftezneho navrhu architektonicke souteze, na ktere se IPR Praha podile l spolecne s Ceskou komorou 
architektu v roce 2014. Projekt dotvari kompozici Pankracke plane. 

Predseda shrnul poznatky ohledne dotceneho uzemi a nechal hlasovat o tom, ze komise danou interpelaci 
vezme na vedomi, a zaroven o povereni, aby predseda KUP v intencfch predchozfho doporucenf KUP 
odpovedel stezovateli. 

pro I proti I zdrl.el se 

10 0 0 

Komise bere na vedomi danou interpelaci a poveruje sveho predsedu, aby v intencfch predchozfho 
doporucenf KUP odpovedel stezovateli. 

2) Zmena UP SU hi. m. Prahy c. Z 2440/00 . 

Z 2440/00- MC Praha- Kunratice, MC Praha -Libus, MC Praha 12, MC Praha 4, k.u. Kunratice, Libus, Pisnice, 
Kamyk, Krc, Lhotka, Michie, Nusle 

Jedna se o zmenu casoveho horizontu a upresnenf trasy metra D vcetne stanic, vestibulu a depa met ra v 
rozsahu useku Pankrac- Depo Pisnice, zruseni planovane stan ice met ra Zalesi, zmena funkcniho vyuzitf v oko lf 
stank, vyhlasenf VPS pro ce ly usek trasy metra, vyhlasenf souvisejicfch VPS. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmena byla projednana a doporucena ke schvalenf. Podminkou je 
zpracovani a posouzeni SEA. 

IPR zmenu doporucuje (2). 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni pokracovat v porizovani zmeny 
(J P a schvalit navrh zadanf. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. z 2440/00. 
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Kom ise Rady hi. m. Prahy pro zme ny uzem nih o pianu hi. m. Pr ahy _ ________ __ _ 

3) Prerusene podnety na zmeny (Jp s(J hi. m. Prahy na minulem jednanf KUP-
vlna 12 (5 ks). 

lng. Cemus uvedl, ze prerusenf danych podnetu bylo podmfneno "doposlanfm" stanovisek odboru MHMP, 
mestskych cast f, ci zadatelu o zmenu. Uvedl, ze i pres jejich obeslanf se nikdo ze zmfnenych doposud 
nevyjadril. Predseda komise presto trval na tom, aby se dane podnety probraly znovu, a to zejmena 
s ohledem na dobu, kterou medy zmfnene subjekty na odpoved' (reakci). 

Podnet c. 24/2017- MC Praha 4, k. u. Podoll 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce SOl na 503 z duvodu rozsfi'enf sluzeb area lu Zlute lazne. 

Poi'izovatel zmenu UP doporucuje. Zmena povede k ucelnejsfmu vyuzit f lokality. 

IPR upozornuje na opakovane odprodeje mestskych pozemku v teto oblasti pro budoucf mostn f propojenf. 
Akceptuj e za predpokladu, ze pres plochu nadale zustane USES jako pi'ekryvny regulativ (3) . Nesouhlas f 
s rusenfm USES. Cast uzemf je v aktivnf zone, cast je v zaplavovem uzemf neprutocnem (4). 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze zadatelem je odbor spravy majetku MH M P, kte ry se k podnetu na zmenu UP 
zat fm nevyjadi'il. lng. arch. Vacek uvedl, ze mestska casts podnetem nesouhlasf. lng. Haramul uvedl, ze nenf 
zadoucf bran it "mestskemu" zameru. Da le uvedl, ze na odboru spravy majet ku M HMP doslo k reorganizaci, 
a tudfz lze pochopit jejich neCinnost. 

Vzhledem k vyse uvedenemu (zejmena k vyse uvedene reorganizaci na odboru M HM P) navrhl predseda 
komise hlasovat znovu o pi'erusenf projednavanf podnetu c. 24/2017 na zmenu UP a za roven pozaduje po 
UZR opetovne obeslanf odboru spravy majetku MHMP s zadostf o informace k danemu podnetu (zejmena 
zamyslenemu zameru v uzemf). 

pro I proti I zddel se 

10 0 0 

Komise pre r us UJ e projednavanf podnetu c. 24/2017 na zmenu UP a za roven pozaduje po UZR znovu 
obeslanf odboru spravy majetku MHMP s zadostf o informace k danemu podnetu (zejmena zamyslenemu 
zameru v uzemf). 

Podnet c. 1/2016- MC Praha-lipence, k. u. lipence 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkcf PZO a LR a celom est sky system zelene (dale CSZ) na OB pro 
vystavbu rodinneho domu. 

Mestska cast se k podnetu na zmenu nevyjadrila. 

Poi'izovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmenou dojde k uvedenf do souladu se skutecnym stavem uzemf, 
lokalita pi'fmo navazuje na plochy OB. Je nutne i'esit s podnetem c. 14/2016. 

IPR podnet na zmenu nedoporucuje (4). Nutno i'esit se sousednfm podnet em c. 14/ 2016. VetSina pozemku, 
kte re jsou pi'edmetem zmeny, jsou v katastru zapsany jako Jesnf. Zmenu z t ohoto duvodu nelze doporucit. Je 
nut ne oduvodnen f §55 stavebnfho zakona (dale SZ) (narust 0,13 ha ). 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 14/2016) odhlasovano 10/0/0: lng. Cemus pi'ipomnel minule hlasovanf 
komise, kdy k doporucenf zahaj it porizovanf zmeny UP chybel pouze 1 hlas. Pi'edseda KUP se ujistil, ze v uzemf 
v soucasnosti nenf lesnf porost. lng. arch. Kubis informaci potvrdil a zaroven upozornil, ze v kat astru 
nemovitostf jsou oba pozemky vedeny j ako "ostatnf plocha". 

Vzhledem k vyse uvedenemu pi'edseda komise navrhl hlasovat nejprve o doporucenf zahajit poi'izovanf 
zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 
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- Ko m is e Rady hi. m . Pra hy pro zme ny uzemniho planu hi. m. Pr a hy _ __________ ~ 

3 0 7 

Vzhledem k nejednoznacnemu nazoru komise navrhl pfedseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat 
porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

6 

Po pokracujfcf diskuzi, kdy zejmena s ohledem na promftnuty navrh MPP (zastavitelne uzem f) a nedodanf 
nazoru M( navrhl predseda komise znovu hlasovat o doporucenf zahajit porizovan f zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 1/ 2016. 

Pod net c. 14/2016- MC Praha-lipence, k. u. lipence 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkcf PZO a LR a csz na OB-A pro obytne uzemf. 

Mestska cast se k podnetu na zmenu nevyjadfila. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmenou dojde k uvedenf do souladu se skutecnym stavem uzemf, 
lokalita pr fmo navazuje na plochy OB. Je nutne resit s podnetem c. 1/2016. 

IPR pod net na zmenu nedoporucuje (4) . Nutno resit se sousednfm podnetem c. 1/2016. Jedna se o nezadoucf 
rozsirovanf zastavitelnych ploch na okraji Prahy v lokalite, kde nenf zajistena kvalitnf verejna doprava. Cast 
pozemku je v katastru vedena jako lesnf, zmenu z tohoto duvodu nelze doporucit. Je nutne oduvodnenf §55 
sz (narust 0,1 ha). 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 1/2016): viz vyse. 

Vzhledem k v'fse uvedenemu (diskuze u podnetu c. 1/2016) predseda komise navrhl hlasovat o doporucen f 
zahaj it porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zddel se 

9 0 1 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 14/2016. 

Podnet c. 29/2017- MC Praha-Dolnf Mecholupy, k. u. Dolnf Mecholupy 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkcf OV-F, OP/OB-F a (VV) ve velkem rozvojovem uzemi (dale 
VRU) na VV pro vystavbu MS a ZS. 

Mestska casts podnetem na zmenu souhlasi (podala pod net na zmenu). 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. V loka lite je nutne vytvorit plochy vv, melo by zde dojft ke zmenseni 
VRU na zaklade jiz vydanych uzemnich rozhodnuti (dale UR). v soucasne dobe pro cele VRU vsak probfha 
zpracovavan f navrhu zmeny c. Z 2096/00, bylo by nutne obe zmeny koordinovat. 

IPR podnet na zmenu akceptuje (3). Dotcena plocha prima navazuje na zastavene pozemky. 

Diskuze: lng. Svatos uvedl, ze by skolu v dane lokalite podporil. Predseda komise uvedl, ze plocha VV by mela 
slouzit stavajicim obyvatelum (stavajfcim plocham UP a plocham Metropolitnfho planu (dale jen M PP) ). 
Nemela by vsak zatfm v dane lokalite podporit budoucf vystavbu, napr. na plochach uzemnich rezerv. lng. 
Cemus uvedl, ze v procesu porizovanf zmeny je mozne zmenseni predmetneho uzemf. Komise se shodla na 
tom, ze zmensenf uzemf zmeny by bylo zadoucf. 
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Komise Rady hi. m. Prahy pr o zmeny uzemniho planu hi . m. Prahy ________ ___ _ 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 29/2017. 

Podnet c. 49/2017- MC Praha 6, k. u. Ruzyne 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce ZM K a USES a CSZ na VN-D pro vystavbu objektu nerusfcf 
vyroby a rekultivaci t.lzemf. 

Mestska cast s podnetem na zmenu souhlasf. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Jedna se o stavbu uceleneho arealu, dojde k dotvoren f dane plochy 
pri vyznamnem dopravnfm uzlu. 

IPR s podnetem na zmenu nesouhlasf (5). Stejny podnet c. 167 nebyl schva len ZHMP 29. 5. 2014. 
Na jihovychode byl neschvalen podnet c. 80 (ZMK na SV) ZHMP 29. 5. 2014. Zmena neprijatelnym zpusobem 
zuzuje nadregionalnf biokoridor USES, Cfmz se dostava do rozporu s metodikou USES, UTP "Nadregiona lnf a 
regionalnf USES CR", vydanym MMR CR v race 1996, a se ZUR hi. m. Prahy jako nadrazenou uzemne planovacf 
dokumentacf. V dotcenem prostoru nelze biokoridor vest jinudy, aniz by nebyla jeho funkce vyznamne 
oslabena. 

Diskuze: lng. Spoula upozornil na dulezitou prfrodnf osu Litovickeho patoka. Komise zhodnotila, ze rozsirovat 
zastavitelne plochy v dane lokalite nenf zadoucf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o nedoporucenfzahaj it porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 49/2017. 

4) Nove podnety na zmeny UP su hi. m. Prahy- vlna 12 (24 ks)- zbyla cast. 

Podnet c. 67/2017 - MC Praha 18, k. u. letnany 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce VS na OV-E a ZMK z duvodu revitalizace j ihovychodn f casti 
byvaleho arealu A VIA Letnany. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Tento podnet navazuje na soucasne porizovanou zmenu c. 
z 2808/00 a je prfpadne nutne abe zmeny koordinovat. Jedna se o transformaci nevyuzfvanych prumyslovych 
hal v navaznosti na novou vystavbu. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4). Podnet navazuje na soucasne porizovanou zmenu c. Z 2808/00. 
Neodpovfda navrhu resenf die porizovane zmeny c. Z 2808/00 (Multifunkcnf vyuzitf arealu). Rozsah 
produkcnfch ploch vzesel ze zmeny c. z 2808/00, na vychod od teto zmeny by mely zustat produkcnf plochy. 
Je zadoucf v themf ponechat f unkce, ktere zajistf podmfnky pro polyfunkcnf vyuzitf uzemf (vcetne vyrobnfch 
moznostf). V prfpade porizovanf zmeny je nutna koordinace se zmenou c. Z 2808/00 a propojenf ul. 
Beranovych a Za Avif (54). 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze MC Praha 18 se zmenou souh lasf a podporuje j i. lng. Ha ramul uvedl, ze v area lu 
jiz zadna vyroba neexistuje a jediny smysl uzemf j e bydlenf. Dale lng. Haramul varova l pred vznikem dalsfho, 
zbytneho nakupnfho centra v soucasne funkcnf plose, k cemuz se pripoj il i lng. Hajek. Predseda komise uvedl 
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- Komise Rady hi. m. Prahy pro zm eny Ltzemnih o p la n u hi. m. Prahy 

obavu nad resenim lokality vyrobniho arealu vice zmenami. Zaroven upozornil na jiz probfhajfci zmenu c. z 
2808/00, ktera urozkouskovanf" uzemi zapocala. 

Vzhledem k vyse uvedenemu a vyjadreni mestske casti navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni zahajit 
porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdriel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahaj it porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 67/2017. 

Podnet c. 68/2017- MC Praha 11, k. u. Chodov 

Jedna se o zmenu fun kcniho vyuziti ploch z funkci ZP, 503 a csz na OV z duvodu rozsfrenf zazemf restaurace . 

Porizovatel zmenu UP spise nedoporucuje. V lokalite jiz byly v minulosti neschvaleny podnety c. 136 a 605. 
Zmena by umoznila narust sfdla na ukor parkovych ploch. 

IPR pod net na zmenu UP nedoporucuje (4) . Na plochu jiz neschvalene podnety ZHMP c. 136 dne 29. 5. 2014 
a c. 605 dne 5. 11. 2015. Stavajfci stavba v zeleni pred platnosti UP nenf dnesnfm stavem UP omezena. 
Zamerne za lozena plocha se zelenf s cestnf sfti. Zarazenfm do zastavitelneho uzemf dojde k nezadoucimu 
narustu zpevnenych ploch. Zmena by nevhodne zvysi la naroky na dopravnf obsluhu na okraji rekreacnfho 
uzemi. Navrh MPP (2016) toto potvrzuje. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zd rzel se 

10 0 0 

Komise ned o p o r u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 68/2017. 

Podnet c. 69/2017 - MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuziti plochy z funkce VN a zelen vyzadujici zvlastni ochranu na OB-F (SP) 
z duvodu transformace themi byva lych Michelskych pekaren. 

Porizovate l zmenu UP spfse doporucuje. Jedna se o transformaci nevyuzivane vyrobnf lokality, ktera prima 
navazuje na obytnou lokalitu. 

IPR podnet na zmen u UP akceptuje {3). Je mozne akceptovat za predpokladu zachovani znacky zelene 
vyzadujfci zvlastnf ochranu. Na okraji arealu bude treba zoh lednit predpokladany budouci prubeh t ramvajove 
trate die ZUR hi. m. Prahy, kde je pro ni vymezen koridor uzemni rezervy - porizuje se zmena Z 3071/10. 
Koeficient proverit studif. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahaj it porizovanf zmeny (Jp na zaklade podnetu c. 69/2017. 

Podnet c. 70/2017 - MC Praha 5, k. u. Smfchov 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy z funkce SPa VRU na SV-H z duvodu rea lizace zameru ,Semikuv 
breh". 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmena umoznf zatraktivnenf zapadni casti nabrezf a dotvorenf 
Strakonicke ul ice. 
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Ko m ise Rady hi . m . Pra hy p r o zme ny uzemn iho p ianu hi . rn. Prahy ___________ _ 

IPR pod net na zmenu UP nedoporucuje (4). Rusenf ploch pro sport v rozsahu 2,8 ha je nezadoucf. Severnf cast 
themf se nachazf v nechranenem zaplavovem uzemf. Vyuzitf pozemku omezeno vodovodnfm i rady DN600 a 
DN700 a jejich ochrannym pasmem. 

Diskuze: lng. arch. Vacek uvedl, ze jde o jednu z mala rezerv na uzemf hi. m . Prahy a byla by skoda j i zastavet. 
Jde o kvalitnf sportovnf plochu nedaleko centra mesta.lng. Haramul uved l, ze sportovistje v Praze nedost atek 
a se zmenou nesouhlasf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovan f zmeny 
UP. 

pro I proti I zddei se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnet u c. 70/ 2017. 

Podnet c. 72/2017- MC Praha 4, k. u. Branfk 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce SP na ZVO z duvodu vystavba admin istrativnfho objektu. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Funkce zvo je ve vyuzitf variabilnejsf nezli SP, zaroven umoznuje 
umfstenf sportovnfch zai'fzenf. 

IPR pod net na zmenu UP akceptuje (3). zvo umoznuje i stavby pro sport. 

Diskuze: lng. arch. Kubis uvedl, ze jde o vybudovanf zameru na soucasne parkovacf plose prilehle k zimnfmu 
stadionu a ze soucastf zamyslene administrativnf budovy se rna stat parkoviste nove, podzemnf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 72/2017. 

Podnet c. 74/2017- MC Praha-Siivenec, k. u. Slivenec 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce SP na OB-B z duvod u pozadavek obytneho uzem f. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. V prfpade, ze MC nema potrebu drzet v lokalite rezervu pro plochy 
sportu, lze zmenu povazovat za prirozenou transformaci zastavitelneho uzem f. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4) . Rusenf ploch pro sport v rozsahu 3 ha je nezadoucf. Pi'edmetnou 
lokalitou prochazf planovana trasa VPS 31/DZ/46 (vystavba noveho zeleznicnfho koridoru Ill. Praha- Beroun 
vcetne souvisejfcfch staveb), stavba vsak bude v razenem tunelu. Podstat na je vsa k ztrata plochy SP ve 
prospech nove zastavby na okraji Prahy, podpora monofunkcnosti zastavby, ktera bude znamenat navysenf 
vyvolane lAD na komunikacnf sfti Prahy. 

Diskuze: ing. Cemus uvedl, ze mestska cast je zadatelem 0 zmenu, ale nen f vlastn fkem pozemku. v posled nf 
zvei'ejnene verzi navrhu MPP rna dane uzemf rekreacnf vyuzitf. Predseda komise uvedl, ze jde o velke uzem f, 
ktere by mel vyresit prave MPP. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporucen f nezahajovat poi'izovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zdrzei se 

9 0 1 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 74/2017. 
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Podnet c. 75/2017- MC Praha 14, k. u. Kyje 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkd OB-B, VV, ZMK, DU, 503, 505, LR na funkcnf vyuzitf 
umoznujfcf zastavbu typu zahradnfho mesta, doplnenou 0 verejnou vybavenost z duvodu preskupenf 
funkcnfch ploch. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou dojde k racionalnejsfmu preskupenf funkcnich ploch. 

IPR pod net na zmenu UP akceptuje (3). Predmetem zmeny je preskupenf funkcnfch ploch. Z tohoto duvodu 
by nemelo dojft k narustu nezastavenych ploch. Doporucujeme pozadovat podkladovou studii, riziko 
nezadoucfho navysovanf zastavitelnych ploch. v minulosti byla na toto uzemf jiz zpracovana overovad studie. 
Nutne umfstit sem MS - dohoda s MC P14. V soucasne dobe probfha zpracovanf US Kyje v uzemf v 
severozapadnfm sousedstvf podel Budovatelske ul. Je nutne pod net koordinovat s touto stud if. V navrhu MPP 
(2016) je vychodnf polovina soucastf krajinneho rozhranf, 2. polovina je zastavitelna rozvojova obytna plocha 
s vyskovou hladinou 2. 

Diskuze: lng. arch. Vacek uvedl, ze loka lita je nedaleko metra a ma potencial rozvoje. lng. Cemus uvedl, ze 
mestska cast ma zajem nechat uzemf proverit koncepcnf studif. Komise se shodla, ze podmfnkou dalsfho 
pokracovanf dane zmeny (vedoud k jejfmu vydanf) je zminena uzemnf studie . 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP a 
za roven 0 doporucenf mestske casti ponechanf plochy vv v centralnf casti obce. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 75/2017 a zaroven doporucuje 
mestske casti ponechanf plochy vv v centralnf casti obce. 

Podnet c. 76/2017- MC Praha 14, k. u. Hloubetfn 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkd OP/NL, LR, ZMK, PS a CSZ na funkcnf vyuzitf umoznujfcf 
vystavbu noveho bydlenf ve stylu zahradnfho mesta a verejne infrastruktury z duvodu pozadavku obytneho 
uzemf. 

Porizovatel zmenu UP spfse nedoporucuje. Zmenou by doslo k rozsahlemu zaboru zemedelsky vyuzfvanych 
ploch. Vzhledem k rozsahu reseneho uzemf by melo byt komplexne reseno novym uzemnfm planem. Ve 
smyslu vyjadrenf MC bychom doporucovali pro celou lokalitu zpracovanf uzemnf studie, na jejfmz zaklade by 
byly zmeny zpracovany. 

IPR s podnetem na zmenu UP nesouhlasf (5). Jedna se o vyrazne rozsirovanf zastavitelnych ploch na okraji 
Prahy, ktere by znamenalo nove naroky na lAD, navic v uzemf, kde nenf zajistena kva litnf obsluha verejnou 
dopravou. Vyuzitf uzemf v severnf casti je omezeno bezpecnostnfm pasmem VTL plynovodu. V navrhu MPP 
(2016) jsou vsechny dotcene pozemky mimo pare. c. 1372/47 soucastf krajinneho rozhranf (pare. c. 1372/47 
- zastavitelna transformacnf obytna plocha). V prfpade porizovanf pozadujeme zpracovat podkladovou studii. 
Narust ploch die§ 55 sz (21,7 ha). 

Diskuze: Predseda komise uvedl, ze toto uzemf je vyrazne jine nez uzemf predchozfho podnetu. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporucen f nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zddel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 76/2017. 
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Podnet c. 77/2017- MC Praha 5, k. u. Jinonice, Radlice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf ploch z fun kef 54, ZMK, 5V-D a C5Z na 54, DH z duvodu prod louzeni n a 
rekonstrukce Radlicke ulice. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Navrh zmeny reaguje na ostatni projednavane podnety a zmeny v oko lf 
Radlicke ulice. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4) . Zmenou se navrhuje prodlouzenf tramvajove t rate z Radlic do 
Jinonic. Tato tramvajova traf je v koridoru metra B se stanicemi metra Rad licka a Jinonice, ktere prevazuj fcf 
cast predmetneho uzemf obsluhujf. Navrhovana tramvajova traf neni obsazena ve 5trategii rozvoje 
tramvajovych tratf v Praze do r. 2030 a s ohledem na velky pocet sledovanych novych vyznamnych useku 
tramvajovych tratf, ktere by se mely stavet, nelze predpokladat ani jej f realizaci, kte ra by byla casove 
dohlednutelna. 

Diskuze: Predseda komise uvedl, ze proces projednanf zmeny umoznf odborne vyjadrenf prfslusnych organu 
a odbornfku, a zaroven upozornil, i.e by se v budoucnu z ulice Radlicke mohla stat tzv. mestska trfda. lng. arch. 
Vacek uvedl, i.e uzemnf rezerva tramvaje by byla zadoucf. lng. Drhova, Ph.D., uvedla obavu nad t fm, i.e nova 
tramvajova traf by mohla zvysit tlak na zastavbu Dfvcfch hradu. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

7 0 3 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnet u c. 77/ 2017. 

Podnet c. 79/2017- MC Praha-Kreslice, k. u. Kreslice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyui.itf plochy z funkce LR a C5Z na OB-A z duvod u pozadavku na obytne uzemf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jde o nekoncepcnf zasah do pasu zelene v blfzkosti vodniho toku. Jedna 
se o obdobny podnet, jako jiz drive nedoporuceny podnet c. 88/2016. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4) viz podnet c. 80/2017. Legalizace stavby RD v nezast avitelnem 
uzemf. Jde o rozsirovani zastavitelneho uzemf na ukor nezastavitelneho uzemf s celomestskym systemem 
zelene, navfc v prirodnfm parku, coz je problematicke ve vztahu k jeho vyhlasce. Zaroven dojde k naruseni 
uceleneho pasu vegetace v navaznosti na Botic v celomestskem systemu zelene. Pa rce la je v KN vedena jako 
lesnf pozemek. Zmena rozsiruje zastavitelne uzemf v rekreacnf oblasti na okraj i Pra hy, potencialne t fm i zvysi 
pohyby lAD v rekreacnfm uzemf, kde nenf obsluha verejnou dopravou. V navrhu MPP (2016) je pozemek 
nezastavitelny. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zddel se 

9 0 1 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnet u c. 79/ 2017. 

Podnet c. 80/2017- MC Praha-Kreslice, k. u. Kreslice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy z funkce LR a C5Z na OB-A z duvodu pozadavku na obytne uzemf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Obdobne jako podnet c. 79/2017 a jiz drive nedoporuceny podnet c. 
88/2016. Jde o nekoncepcni zasah do pasu zelene v blfzkosti vodnfho toku. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4) viz podnet c. 79/2017. Lega lizace st avby RD v nezastavitelnem 
uzemf. Jde o rozsirovanf zastavitelneho uzemi na ukor nezastavitelneho uzemi s celomestskym systemem 
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zelene, navfc v prfrodnfm parku, coz je problematicke ve vztahu k jeho vyhi<Bce. Zaroven dojde k narusenf 
uceleneho pasu vegetace v navaznosti na Botic v celomestskem systemu zelene. Zmena rozsiruje zastavitelne 
uzemf v rekreacnf oblasti na okraji Prahy, potencialne tim i zvysf pohyby lAD v rekreacnfm uzemf, kde nenf 
obsluha verejnou dopravou. V navrhu MPP (2016) je pozemek nezastavitelny. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zdriel se 

8 0 2 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 80/2017. 

Pod net c. 81/2017- MC Praha 12, k. u. Modrany 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce NL na 506 z duvodu pozadavku rekreacnf plochy. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmena umoznf vyuzitf krajinneho rozhranf k rekreaci pri zachovanf 
prfrodnfho charakteru . 

IPR podnet na zmenu UP akceptuje (3). Vedle pod net c. 29/2016 (P5 na OB) neschvalen ZHMP dne 29. 8. 2017 
a probfhajfd pod net c. 155/2015 (NL na 505) . Rozsfrenf funkcnfch ploch 506 (umoznujfdch: zelen, zoo logicke 
a botanicke zahrady, ekologicka centra, archeologicke parky a pobytove louky) je vhodny zpusob vyuzitf v 
prfrodnfm parku Modranska rokle- Cholupice. Pozadujeme podkladovou studii. 

Diskuze: Komise se i pres obsahlejsf diskuzi shodla na tom, ze vytvorenf nove funkcnf plochy 506 v danem 
uzemf je nevhodne. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zdriel se 

7 0 3 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 81/2017. 

Podnet c. 82/2017- MC Praha 12, k. u. Cholupice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce OP/NL na 505 z duvodu vybudovanf rekreacnfho area lu. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o uvedenf do souladu se skutecnym stavem, zmena umoznf dalsf 
vyuzitf lokality k rekreacnfm a sportovnfm ucelum, zaroven zasadne nezasahne do prfrodnfho charakteru 
loka lity. 

IPR podnet na zmenu UP akceptuje (3) . V prfrodnfm parku Modranska rokle - Cholupice, zmena z 
nezastavitelneho uzemf na nezastavitelne. Podmfnkou je podkladova studie a koordinace s podnetem c. 
83/2017. 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 83/2017)- odhlasovano 10/0/0. lng. Cemus uvedl, ze by doslo ke "zcelenf" 
uzemf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

10 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 82/2017. 

Podnet c. 83/2017- MC Praha 12, k. u. Cholupice 

0 0 
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Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkd OP/NL, V5 na 505, SP z duvodu vybudovanf zazemf pro 
sportovnf aktivity. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o uvedenf do souladu se skutecnym st avem, zmena umoznf dalsf 

vyuzitf lokality k rekreacnfm a sportovnfm ucelum, zaroven zasadne nezasahne do prfrodnfho charakteru 
lokality. 

IPR podnet na zmenu UP akceptuje (3). V prfrodnfm parku Modranska rokle - Cholupice, zmena z 
nezastavitelneho uzemf na nezastavitelne - 505. Podmfnkou podkladova stud ie, koordinace s podnetem c. 

82/2017 a zmena pouze na 505, nikoli na SP. 

Diskuze (sloucena s podnetem i'.. 82/2017): viz vyse. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 83/2017. 

Podnet c. 84/2017- MC Praha s, k. u. Smkhov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce OV-D na OB z duvodu vystavby dvou vii. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou nejsou vymezovany nove zastavitelne plochy, ani nedojde k 
narusenf charakteru lokality. 

IPR podnet na zmenu UP akceptuje (3) . lng. arch. Kubis za IPR doplnil, ze v danem uzemf doslo k tzv. 
"vytezenf" funki'.nf plochy s koeficientem jinym investorem. Tzn. ze zadatel o zmenu v dane situaci nemuze 

stavet. Dale uvedl, ze videl zamer dvou planovanych vii, ktere zcela respektuji okolnf zastavbu. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze jde o zmfnene vytezenf funkcnf plochy jinym investorem a zjevnou chybu 

stavebnfho uradu. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 
pro I p ro ti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u i'. uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 84/2017. 

Podnet c. 85/2017- MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce IZ na OB z duvodu pozadavku obytneho uzemi. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Pas izolacnf zelene ma v teto lokal ite opodstatneny vyznam vzhledem 
k blizkosti zeleznicnf trati. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4). Podnet se tyka plochy tesne u svahu zeleznicn fho telesa . V 

soucasne dobe se zvazuje otazka llzdvoukolejnenf" prilehleho useku ze leznicnf trate i jeho vyssf v'{hledove 
provoznf vyuzitf, z uvedeneho duvodu a moznych vlivu budoud ho zeleznii'.n fho provozu zmenu 
nedoporucujeme. Pas izolacnf zelene podel zeleznicnf trate je logicky a bude pin it ochrannou funkc i. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovan f zmeny 

UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 85/2017. 
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Podnet c. 86/2017- MC Praha 1, k. u. Stare Mesto 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce ZVS na SMJ z duvodu pi'estavby objektu. 

Poi'izovate l zmenu UP spfse doporucuje. Soucasna funkce neni svazana s VPS, zmena tedy umozni nove vyuziti 
lokality pi'i zachovani stavajiciho charakteru. 

IPR podnet na zmenu (Jp akceptuje {3). Rozdelenfm plochy zvs vzniknou pravdepodobne severne i jizne od 
plochy podnetu podmerecne plochy zvs. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni zahajit poi'izovani zmeny UP. 
pro I proti I zdrzei se 

9 0 1 

Komise do p or u c u j e zahajit poi'izovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 86/2017. 

Podnet c. 87/2017- MC Praha 15, k. u. Hostivar 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce LR na OB z duvodu vystavby rodinneho domu. 

Poi'izovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmenou dojde k urbanistickemu dotvoi'enf ulicnf site. Dana plocha 
nynf neslouzf funkci lesa. 

IPR pod net na zmenu UP akceptuje (3). V katastru uvedeno jako orna puda. Jedna se o redukci celomestskeho 
system u zelene. V tesnem kontaktu PP Hostivai'- Zabeh lice. 

Diskuze: lng. arch. Kubis uvedl, ze jde o uzemf mimo pi'frodni park. Komise se shodla na tom, ze jde o 
dotvoi'eni lokality (ulice) a pi'itom nedojde ke znehodnocenf pi'istupove cesty do prirodnfho parku. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni zahajit poi'izovani zmeny UP. 
pro I proti I zdrzei se 

9 0 1 

Komise do p or u c uj e zahajit poi'izovanf zmeny (Jp na zaklade podnetu c. 87/2017. 

Podnet c. 88/2017- MC Praha 5, k. u. Smichov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce PS na OB-C z duvodu pozadavku obytneho uzemi. 

Poi'izovatel zmenu UP spfse doporucuje. Doporucujeme v ramci zmeny provei'it vyuzitf teto plochy k funkci 
PS. 

IPR pod net na zmenu UP nedoporucuje {4). Na uzemi neschvaleno zadanf zmeny c. z 1273/06 dne 23. 2. 2006 
a zadani zmeny c. Z 2928/00 dne 30. 3. 2017. K zasadam ochrany pi'irody pati'f nezastavitelnost krajinnych 
celku, zejmena pak zelenych svahu. Jedna se o pozemky, ktere jsou obtizne dopravne obslouzitelne. v UAP 
je soucastf pohledove exponovanych svahu s porostem di'evin. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze mestska cast se zmenou souhlasi za podminky zachovanf prostupnosti uzemi. 
lng. arch. Kubis uvedl, ze prostupnost uzemi ohrozena nebude. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporucenf zahajit poi'izovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise do p or u c u j e zahajit poi'izovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 88/2017. 
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Podnet c. 89/2017- MC Praha-Seberov, k. u. Seberov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkcf ZMK, LR, VOP a csz, zaplavoveho t1zem f, USES na OB, VOP 

z duvodu pozadavku obytneho themf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Zmenou dojde k zasahu do ploch zelene, bez navaznosti na stavajfcf 
sfdlo. 

IPR s podnetem na zmenu UP nesouhlasf (5). Na uzemf neschvaleno zadanf zmeny c. Z 727/05 dne 29. 4. 2005 

a zadanf zmeny c. Z 1808/07 dne 24. 1. 2008. Uvazovany rozvoj zastavby je v rozporu se zakladnf ideou MPP 

nerozsirovat zastavitelne uzemf na ukor otevrene krajiny. Pozemky jsou soucastf celomestskeho systemu 
zelene a zcasti tez lokalnfho biocentra nefunkcnfho L2/425. Predmetne parcely jsou v pramenne oblasti 
bezejmenneho vodnfho toku, snaha o jejich urbanizaci jiz byla v m inulosti opakovane odmftnuta. V'{stavba 

Vestecke spojky je pripravovana nedaleko. Rozsirovanf zastavitelnych p loch na kraji Prahy, z hlediska sirsfch 
vztahu jsou znacne problemy na komunikacnf sfti vyvolane omezenou kapacitou nekter'{ch krizovatek- velmi 
caste kongesce v Seberove atd . Jedna se o prameniste resp . jednu ze zdrojnic Kunratickeho patoka. Toto 

uzemf by melo byt plosne chraneno. Jedna se o uzemf s vysokou hladinou podzemnf vody 0-2 m pod 
povrchem. Je to zamokrene uzemf nevhodne pro zastavbu. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 

UP. 

pro I prot i I zddel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 89/2017. 

Podnet c. 90/2017- MC Praha-Lipence, k. u. Lipence 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy z funkce LR a csz na OB z duvodu pozadavku obytneho uzem f. 

Porizovatel zmenu UP spfse nedoporucuje. Jde o zasah do ploch celomestskeho systemu zelene. Navazuje 

vsak na zahradkovou osadu a navrhovanou zastavbu z druhe strany planovane komunikace. 

IPR podnet na zmenu UP nedoporucuje (4). V minulosti zamftnuta zmena c. Z 136/02 dne 3. 10. 2002. Die 
katastru trvaly travnf porost. Nezadoucf rozsirovanf zastavby na ukor nezastavitelnych ploch. Pozemky jsou 
soucastf celomestskeho systemu zelene. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 

UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 90/2017. 

Podnet c. 91/2017- MC Praha 5, k. u. Hlubocepy 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch z funkcf SP, SV-D na SP, SV-D z duvodu premfstenf plochy sportu. 

Porizovatel zmenu UP spfse doporucuje. Zmenou dojde pouze k presunu stavaj fcfch f unkcnfch ploch, coz 
umoznf investorovi jejich vhodnejsf vyuzitf. 

IPR s podnetem na zmenu UP souhlasf (2). Pod net je v souladu s uzem nf studi f Barra ndov-zapad. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zm eny UP. 
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pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u C. u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 91/2017. 

Podnet c. 92/2017- MC Praha 7, k. u. Holesovice 

Jedna se o zmenu rozsahu individualni protipovodnove ochrany- vymezeni linii ve vykrese UP c. 33. 

Porizovatel zmenu UP spise doporucuje. Jedna se o zmenu hranic individualni protipovodnove ochrany na 
naklady investora. Zmena muze byt prinosem pro mesto. 

IPR podnet na zmenu UP akceptuje (3). Optimalizace navrhu individualni protipovodnove ochrany. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni zahajit porizovani zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u C. u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 92/2017. 

Podnet c. 94/2017- MC Praha-Troja, k. u. Troja 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy z funkce VV-F a zaplavoveho uzemi na funkce umoznuj ici umisteni 
zazemi parkoviste zoo Praha. 

Pot'izovatel zmenu UP doporucuje. Jedna se o zmenu s prinosem pro hi. m. Prahu. Zmena reSi uvedeni 
uzemniho planu do sou ladu se skutecnym stavem. 

IPR zatim bez vyjadreni (zmena byla zarazena porizovatelem do programu na posledni chvili). 

Diskuze: lng. Spoula uvedl, ze zachytne parkoviste pro ZOO v teto lokalite je uvazovano zapadneji. To doklada 
i jiz probihajici zmena c. Z 2820/00- Plochy pro hromadnou dopravu, parkoviste P+R. lng. arch. Szentesiova 
uvedla pochybnost nad predmetem zmeny "zazemi parkoviste", tato terminologie ji prisla nejasna. 

Vzhledem k nejasnostem navrhl predseda komise hlasovat o projednavani podnetu na zmenu UP do doby, 
nez zadatel (odbor rozvoje a financovani dopravy MHMP) predstavi konkretneji chystany zamer v danem 
uzemf. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise pre r us u j e projednavani podnetu c. 94/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje po UZR, a by os lovil 
zadatele (odbor rozvoje a financovani dopravy MHMP) o zmenu s zadosti o bliZSi informace ohledne 
predmetu zmeny. 

5) lnformace o ,Zprave o uplatnovanf Zasad uzemnfho rozvoje hi. m. Prahy 
v uplynulem obdobf (rfjen 2014- brezen 2017)." 

lng. Cemus za porizovatele seznami l cleny komise se Zpravou o uplatnovani Zasad uzemniho rozvoje hi. m. 
Prahy za obdobi rfjen 2014 az brezen 2017. Sdelil, ze iniciatorem vzniku zpravy byly: 1) aktualizace Politiky 
uzemniho rozvoje CR, 2) novely zakonu (zejmena stavebniho), 3) zmena koncepce Prahy ve vazbe na MPP a 
4) prizpusobeni Zasad uzemniho rozvoje hi. m. Prahy ostat nim krajum. Dale uvedl, ze vsechna stanoviska 
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dotcenych organu byla vyporadana a s jejich vyporadanfm zmfnene dotcene organy souhlas f. lng. Cemus 
uvedl, ze na zpravu byl v minulosti vyvijen tlak zejmena z duvodu, ze novela stavebnfho zakona (ucinna od 1. 
1. 2018) umozr1uje soucasne projednani aktualizace ZUR a MPP. 

Pl'edseda komise po informacfch od pofizovatele uvedl, ze KUP se k tomuto bodu vrati na prfStfm jednanf 
komise, a vyzval cleny komise, aby do 10 dnu ode dneska (13. 11. 2017) zaslali na UZR pripadne pripomfnky 
k tomuto bodu. Pi'ipominky budou na dalsim jednani zodpovezeny a vyjasneny. 

Predseda komise Ph Dr. Stropnickyukoncil v 18:25 29. jednani komise a uvedl, ze dalsf jednan f KUP by se melo 
uskutecnit cca do 30 dnu. 

Komise za 2 hod. 20 min. projednala 29 podnetu na zahajeni porizovani zmen UP SU hi. m. Prahy, z nichz 
2 prerusila, dale 1 zmenu UP SU hi. m. Prahy a 1 interpelaci obcana ze ZHMP. 

/~~ 
ov6ii: lng. Jirf Haramul . 

Zapsal: lng. Jan Pech, odbor uzemnfho rozvoje MHMP 

Pfilohy: 

PhDr. Matej Stropnicky 
pi'edseda komise 

1. Prezencni listina z 29. jednanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy 
2. Vytazek ze zapisu {jednani KUP 4. 5. 2015) ohledne podnetu na upravu UP c. U 1130- Vystavba obytneho 

souboru Rezidence KAVCf HORY, Praha 4, k.u. Nusle 
3. Tabulky s vysledky hlasovani 
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I 

Pifloha c. 1 k z6ptsu z 29. jed n6n i KomiSf' Rody hi m. Prahy pro zmeny uzcmniho plonu hi. m. Prohy __ 

Prezencnl listina 
z 29. jednanf komise konaneho dne 13. 11. 2017 

Clenove komise : 

Jmeno telefon e-mail pod pis \ 
PhDr. Matej Stropnicky 236 002 990 matej.stropnicky@praha.eu 

~k~ I pfedseda 

lng. Pavel Cihak 602 280 261 cihakp@psp.cz 

I I 
lng. Zuzana Drhova, Ph.D. 777 230 356 zuzana .drhova @ze len i.cz J1i; 
lng. arch. Igor Fi lipovic 604 241689 citypro.fi lipovic@centrum.cz /7Z~-t~ 1 
lng. M ilan Hajek 774 220 548 hajek.ujezd@centrum.cz fo2& ~ 
lng. Jiri Haramul 725 011022 jiri.haramul@brezineves.cz 

/ v ~/ ~1.1 ./~ { ( (;- '~ 
Doc. lng. arch. lvo Oberstein p03 242 986 ivo.oberstein@volny.cz ( 

f7...c1/t ~_,.C./{~/ v -
lng. arch. Jan Sed lak 602 369 474 iansed@seznam.cz 

lng. Jaromfr Svatos 739 008 051 jaromir.svatos@seznam.cz / 1-<:::/..'- ' ~~ / 
lng. arch. Katerina Szentesiova 737 031 633 szentesiova@ipr.praha .eu __...., 

~j~l~ 
lng. arch. Veronika Sindlerova 602 442 651 veronika.s@vo lny.cz 

lng. Stepan Spoula 605 370 645 spoula @ipr. praha.eu ..,:... 
-~ 

I \ ( 
lng. arch. Lukas Vacek 603 183 456 lksvck@gmail.com 4- ~~~ 
lng. arch. Jana Blazickova 236 004 768 jana.blazickova@praha.eu 
tajemnice 

Ho st e: 

Jmeno I organizace telefon e-mail podpis /} ~ 

- G-p~ ) !f/j ... l::::.,kMlt- k.JJ~r~ 

'0/~~ ~VA:~/(_ (j-t!i2_ 2--$ (} JS"-82_ ~ rfv~~ 
~1\rJ rr~ u, U:Crz._ l?)oOO 4bgt 1/:w 

,- I - ( ........... I _,_ 
lt/CtF J)/c> X:A Ck:r V'IJ u2l2 23bDO~.i8L ·~.JV~r'". 

---
~~ C.Pwlr::, NJ.\ Utt lJ£tJtJ ~'fj66 
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Výtažek ze zápisu (jednání KUP 4. 5. 2015) ohledně 
podnětu na úpravu ÚP č. U 1130 - Výstavba obytného 
souboru Rezidence KAVČÍ HORY, Praha 4, k.ú. Nusle 
 

U 1130  Výstavba obytného souboru Rezidence KAVČÍ HORY, Praha 4, k.ú. Nusle 

Jedná se o další navýšení kódu míry využití území ve funkční ploše SV. Úpravou U 0589/2007 byl navýšen 

původní kód F na G, nyní je požadováno další zvýšení z kódu G na H. 

Úpravu ÚP nebylo možné vydat z důvodu chybějících stanovisek IPR a městské části. 

IPR s úpravou nesouhlasí. Úprava na kód H byla překonána výsledkem soutěže spol. CENTRAL GROUP  

(ve spolupráci IPR Praha/KPS). Aktuální návrh odpovídá kódu G. (Původní kód F byl navýšen úpravou  

U 0589/2007.) 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasování o nedoporučení zahájit pořizování úpravy 

ÚP. 

pro / proti / 
zdržel 

se 
11  0  0 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP U 1130. 
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Tabulky s výsledky hlasování  

1) Interpelace občana na zářijovém ZHMP –  týkající  se podnětu č. P1130. Výstavba 
obytného souboru Rezidence Kavčí Hory.  

 

- komise interpelaci bere na vědomí 

 

2) Změna ÚP SÚ hl.  m. Prahy  č. Z  2440/00.  

3) Přerušené podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy  na minulém jednání KUP  –  vlna 
12 (5 ks).  

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

24/2017 MČ Praha 4 Podolí 
rozšíření služeb 

areálu Žluté lázně 
SO1 SO3 

přerušeno 
10 / 0 / 0 

1/2016 MČ Praha-Lipence Lipence výstavba RD PZO, LR OB 
ANO 

9 / 0 / 1 

14/2016 MČ Praha-Lipence Lipence obytné území PZO, LR OB-A 
ANO 

9 / 0 / 1 

29/2017 
MČ Praha-Dolní 

Měcholupy 
Dolní 

Měcholupy 
výstavba MŠ a ZŠ 

OV-F, 
OP/OB-F, 

(VV), 
VRU 

VV 
ANO 

9 / 0 / 1 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

2440/00 

MČ Praha - 
Kunratice, MČ 

Praha - Libuš, MČ 
Praha 12, MČ 

Praha 4 

Kunratice, 
Libuš, 

Písnice, 
Kamýk, Krč, 

Lhotka, 
Michle, 
Nusle 

změna časového 
horizontu a 

upřesnění trasy 
metra D včetně 

stanic, 
vestibulů a depa 
metra v rozsahu 
úseku Pankrác - 

Depo Písnice, 
zrušení plánované 

stanice metra Zálesí, 
změna funkčního 

využití v okolí stanic, 

  
ANO 

10 / 0 / 0 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

49/2017 MČ Praha 6 Ruzyně 
výstavba objektu 
nerušící výroby a 
rekultivace území 

ZMK, 
ÚSES, 

celoměstský 
systém 
zeleně, 

VPS 

VN-D 
NE 

10 / 0 / 0 

4) Nové podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy –  vlna 12 (24 ks) –  zbylá část.  

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

67/2017 MČ Praha 18 Letňany 

změna funkčního 
využití ploch 
- revitalizace 

jihovýchodní části 
bývalého areálu 

AVIA Letňany 

VS 
OV-E, 
ZMK 

ANO 
10 / 0 / 0 

68/2017 MČ Praha 11 Chodov 

změna funkčního 
využití ploch 

- rozšíření zázemí 
restaurace 

ZP, 
SO3, 

celoměstský 
systém 
zeleně 

OV 
NE 

10 / 0 / 0 

69/2017 MČ Praha 4 Michle  

změna funkčního 
využití ploch 

- transformace 
území bývalých 

Michelských 
pekáren 

VN, 
značka - 

zeleň 
vyžadující 

zvláštní 
ochranu 

OB-F, 
(SP) 

ANO 
10 / 0 / 0 

70/2017 MČ Praha 5 Smíchov 

změna funkčního 
využití ploch 

- realizace záměru - 
Šemíkův břeh 

SP, 
VRU 

SV-H 
NE 

10 / 0 / 0 

72/2017 MČ Praha 4 Braník 

změna funkčního 
využití ploch 

- výstavba 
administrativního 

objektu 

SP ZVO 
ANO 

10 / 0 / 0 

74/2017 
MČ Praha - 

Slivenec 
Slivenec 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

SP OB-B 
NE 

9 / 0 / 1 

75/2017 MČ Praha 14 Kyje 

změna funkčního 
využití ploch 
- přeskupení 

funkčních ploch 

OB-B, 
VV, 

ZMK, 
DU, 
SO3, 
SO5, 

LR 

funkční 
využití, 

umožňující 
zástavbu 

typu 
zahradního 

města, 
doplněnou o 

veřejnou 
vybavenost 

ANO 
10 / 0 / 0 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

76/2017 MČ Praha 14 Hloubětín 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

OP/NL, 
LR, 

ZMK, 
PS, 

celoměstský 
systém 
zeleně 

funkční 
využití 

umožňující 
výstavbu 
nového 

bydlení ve 
stylu 

zahradního 
města a 
veřejné 

infrastruktur
y 

NE 
10 / 0 / 0 

77/2017 MČ Praha 5 
Jinonice, 
Radlice 

změna funkčního 
využití ploch 

- prodloužení TT a 
rekonstrukce 
Radlické ulice 

S4, 
ZMK, 
SV-D, 

celoměstský 
systém 
zeleně 

S4, 
DH 

ANO 
7 / 0 / 3 

79/2017 
MČ Praha - 

Křeslice 
Křeslice 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

LR 
celoměstský 

systém 
zeleně 

OB-A 
NE 

9 / 0 / 1 

80/2017 
MČ Praha - 

Křeslice 
Křeslice 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

LR 
celoměstský 

systém 
zeleně 

OB-A 
NE 

8 / 0 / 2 

81/2017 MČ Praha 12 Modřany 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
rekreační plochu 

NL SO6 
NE 

7 / 0 / 3 

82/2017 MČ Praha 12 Cholupice 

změna funkčního 
využití ploch 
- rekreační 

jezdecký areál 

OP/NL SO5 
ANO 

10 / 0 / 0 

83/2017 MČ Praha 12 Cholupice 

změna funkčního 
využití ploch 
- zázemí pro 

sportovní aktivity 

OP/NL, 
VS 

SO5, 
SP 

ANO 
9 / 0 / 1 

84/2017 MČ Praha 5 Smíchov 
změna funkčního 

využití ploch 
- stavba 2 vil 

OV-D  OB 
ANO 

10 / 0 / 0 

85/2017 MČ Praha 4 Michle 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

IZ OB 
NE 

10 / 0 / 0 

86/2017 MČ Praha 1 Staré Město 
změna funkčního 

využití ploch 
- přestavba objektu   

ZVS  SMJ 
ANO 

9 / 0 / 1 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

87/2017 MČ Praha 15 Hostivař 

změna funkčního 
využití ploch 

- výstavba 
rodinného domu 

LR OB 
ANO 

9 / 0 / 1 

88/2017 MČ Praha 5 Smíchov 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

PS OB-C 
ANO 

9 / 0 / 1 

89/2017 
MČ Praha - 

Šeberov 
Šeberov 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

ZMK, 
LR, 

VOP, 
celoměstský 

systém 
zeleně, 

záplavová 
území (ve 

smyslu 
zákona č. 
254/2001 

Sb.), 
ÚSES 

OB, 
VOP 

NE 
10 / 0 / 0 

90/2017 
MČ Praha - 

Lipence 
Lipence 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

LR, 
celoměstský 

systém 
zeleně 

OB 
NE 

10 / 0 / 0 

91/2017 MČ Praha 5 Hlubočepy 

změna funkčního 
využití ploch 

- přemístění plochy 
sportu 

SP, 
SV-D 

SP, 
SV-D 

ANO 
10 / 0 / 0 

92/2017 MČ Praha 7 Holešovice 

záplavová území 
- vymezení linií 

individuální 
protipovodňové 

ochrany 

dle platného 
ÚP 

změna 
rozsahu 

individuální 
protipovodň
ové ochrany 

ANO 
10 / 0 / 0 

94/2017 MČ Praha - Troja Troja 

změna funkčního 
využití ploch 

- zázemí parkoviště 
ZOO Praha 

VV-F, 
záplavová 
území (ve 

smyslu 
zákona č. 
254/2001 

Sb.) 

funkce, 
umožňující 
umístění 
zázemí 

parkoviště 
ZOO Praha 

přerušeno 
10 / 0 / 0 

 
 




