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0Podněty na CVZ V - 6. část _ doporučené k neschválení 

        číslo 
podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP 

517 MČ Praha - Kolovraty Kolovraty 
změna funkčního využití ploch  

- výstavba vila domu nebo 
několika RD 

OB-C, LR, S4 OB Karel Vaněček nedoporučuje 

519 MČ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry změna funkčního využití ploch 

- výstavba rodinných domů PZO OB Ing. Lumír Al-Dabagh nedoporučuje 

520 MČ Praha 4 lokalita Nusle 
- Nad Nuslemi 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

521 MČ Praha 4 lokalita 
Hodkovičky 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

522 MČ Praha 4 
lokalita 

Zelený pruh - 
Dobeška 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

523 MČ Praha 4 

lokalita 
Lhotka - K 
Novému 

dvoru 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

524 MČ Praha 4 
lokalita Krčská 

stráň - 
Habrovka 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

525 MČ Praha 4 lokalita Podolí 
- Ondřejov 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 
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526 MČ Praha 4 lokalita Podolí 
- Ve Svahu 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

527 MČ Praha 4 
lokalita Braník 

- Ve 
Studeném 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

528 MČ Praha 4 lokalita Krč - 
U Kola 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

529 MČ Praha 4 lokalita Krč - 
Dolnokrčská 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

530 MČ Praha 4 lokalita Krč - 
Jalodvorská 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

531 MČ Praha 4 

lokalita 
Michle - 

Podle 
Kačerova 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

532 MČ Praha 4 
lokalita 

Lhotka - Nad 
Koupadly 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

533 MČ Praha 4 

lokalita 
Podolí, Braník 

- 
Jeremenkova 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 
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534 MČ Praha 4 
lokalita Starý 

Spořilov - 
Záběhlice 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

535 MČ Praha 4 
lokalita Braník 

- Branická 
stráň 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

536 MČ Praha 4 lokalita Podolí 
- Lopatecká 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

537 MČ Praha 4 

lokalita 
Jeremenkova 

II - Nad 
kolonií a U 
družstva 

Práce 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

538 MČ Praha 4 sídliště 
Novodvorská 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

539 MČ Praha 4 sídliště 
Pankrác I+II 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

540 MČ Praha 4 sídliště Krč 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

541 MČ Praha 4 sídliště Zelená 
liška 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 
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542 MČ Praha 4 sídliště 
Spořilov 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

543 MČ Praha 4 
lokalita 

Družstevní 
ochoz 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

544 MČ Praha 4 
lokalita 

centrální 
Nusle 

stanovení limitů ve výstavbě, které 
stanovují charakter zástavby,    
              zastavěnost pozemku, 

výšku staveb ... 

platný ÚP stanovení limitů 
ve výstavbě příslušná MČ nedoporučuje 

546 MČ Praha - Čakovice Třeboradice 

změna funkčního využití ploch 
- vytvoření nové komunikace 

kolmé na ul. Za tratí (propojení ul. 
Za tratí s obytnými soubory); 

přetnutí území ZMK, LR, PZO, IZ, 
OP/LR 

ZMK, LR, PZO, IZ, 
OP/LR, DZ S1, VPS příslušná MČ nedoporučuje 

550 MČ Praha 13 Jinonice změna funkčního využití 
- stavba RD LR OB Jiřina Stryková nedoporučuje 

551 MČ Praha 10 Michle 

změna funkčního využití ploch  
- změna funkčního využití ploch, 

zrušení VRÚ (zrušení stavební 
uzávěry) 

ZVO-F, ZVO-D, 
DU, IZ   

Marie Koucká, 
Jaromír Pácal, 

Marie Pácalová, 
Dana Bechyňová 

nedoporučuje 

552 MČ Praha 10 Michle 

změna funkčního využití ploch  
- změna funkčního využití ploch, 

zrušení VRÚ (zrušení stavební 
uzávěry) 

IZ, DZ   

Marie Koucká, 
Jaromír Pácal, 

Marie Pácalová, 
Dana Bechyňová 

nedoporučuje 

555 MČ Praha 12 Modřany změna funkčního využití ploch 
- bydlení PZO OB JUDr. Antonín Janák nedoporučuje 
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562 MČ Praha 22 Uhříněves 
změna funkčního využití ploch a 

míry využití území  
- obytná zástavba 

LR, OB-A, SP, 
ZMK OB-D/E Archidea spol. s r.o. nedoporučuje 

563 MČ Praha 12 Komořany 
změna funkčního využití ploch a 

míry využití území 
- obytná zástavba 

NL/OB-A, 
PZO/OB-A 

NL/TVV, OB-A 
OB-C Archidea spol. s r.o. nedoporučuje 

564 MČ Praha - Satalice Satalice 
změna funkčního využití ploch – 

využití 1/3 pozemku pro bydlení a 
realizaci objektu sociálních služeb 

PS OB, PS (případně 
ZMK) Barbora Janošová nedoporučuje 

568 MČ Praha - Zbraslav Zbraslav změna funkčního využití ploch - 
využití pozemku pro sport ZMK SP Karel Matuška,  

Ing. Luboš Vít nedoporučuje 

569 MČ Praha 14 Kyje změna funkčního využití ploch  
- bytová výstavba ZMK/OV-B, LR OV - B AO Praha a.s. nedoporučuje 

571 MČ Praha - Libuš Písnice 
změna funkčního využití ploch  

- obytný areál vesnické 
nízkopodlažní zástavby 

SO5, PS, OB OB - A Pavla Matulová nedoporučuje 

573 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch  
- obytná zástavba, zrušení 

vymezení celoměstského systému 
zeleně - bydlení 

ZMK, 
celoměstský 

systém zeleně 
OB-E příslušná MČ nedoporučuje 

574 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch  
- obytná zástavba, zrušení 

vymezení celoměstského systému 
zeleně - bydlení 

ZMK, 
celoměstský 

systém zeleně 
OV-C příslušná MČ nedoporučuje 

575 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch 
- rozšíření plochy SO2 do nově 

vymezeného biokoridoru, zrušení 
vymezení celoměstského systému 

zeleně 

OP/LR, LR, ÚSES, 
celoměstský 

systém zeleně 
SO2 příslušná MČ nedoporučuje 

576 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch 
rozšíření plochy LR od nově 
vymezeného biokoridoru 

OP/LR, 
celoměstský 

systém zeleně 

LR, celoměstský 
systém zeleně příslušná MČ nedoporučuje 
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577 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch 
nové vymezení biokoridoru včetně 

části za komunikací 

OP/LR, LR, ZMK, 
ÚSES, 

celoměstský 
systém zeleně 

LR, ÚSES, 
celoměstský 

systém zeleně 
příslušná MČ nedoporučuje 

578 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch 
- změna trasy lokálního 

biokoridoru 
OP/LR LR, celoměstský 

systém zeleně příslušná MČ nedoporučuje 

579 MĆ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití ploch 
- zrušení vymezené vodní plochy a 

změna na bydlení, posun 
biocentra 

VOP, ÚSES OB-C příslušná MČ nedoporučuje 

580 MČ Praha - Troja Troja 

změna funkčního využití, zrušení 
vymezeného celoměstského 

systému zeleně  
- soulad se skutečným stavem 

SO6, 
celoměstský 

systém zeleně 
OB Petr Schovánek nedoporučuje 

584 
duplicitní 

s č. 20 

MČ Praha - Dolní 
Chabry Dolní Chabry 

změna funkčního využití území, 
zrušení vymezeného 

celoměstského systému zeleně  

ZMK, 
celoměstský 

systém zeleně 
DU příslušná MČ 

bez závěru 
(ponechává na 

rozhodnutí VURM)   

585 MČ Praha - 
Štěrboholy Štěrboholy  změna funkčního využití území  

- stabilizace VRÚ v souladu s ÚS 

TEP/LR, TEP/SP, 
velké rozvojové  

území (VRÚ) 

upřesnění dle 
zpracované  
urbanistické 

studie 
 (zadání Z 
2142/00) 

zastoupení JUDr. Kříž 
MHMP nedoporučuje 

587 MČ Praha - 
Štěrboholy Štěrboholy  změna funkčního využití ploch 

- výstavba RD 

PS/SV – C, OP/SV 
– C, OP/OB – B, 
velké rozvojové 

území (VRÚ) 

OB - B 

Petr Šimek, Jana 
Šimková, Ing. Jiří 

Hudek, Tomáš Holler, 
Jan Slavětínský, Xarsa 

a.s., Jiří Chroust, 
Helena Janovská, 

Jaroslav Švarc, Roman 
Nezbeda, Eva 

Nezbedová 

nedoporučuje 

589 MČ Praha 11 Chodov změna funkčního využití ploch IZ, VN-F SV, popř.VV CHODOV REALITY a.s. nedoporučuje 
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590 MČ Praha - Suchdol Suchdol změna funkčního využití ploch 
- bydlení a služby SP OB - C, OV - C TJ Slavoj Suchdol nedoporučuje 

592 
duplicitní 

s č. 61 

MČ Praha - Suchdol, 
MČ Praha 6 

Dejvice, 
Sedlec, 
Suchdol 

změna vedení tramvajové tratě 
Podbaba - Suchdol dle varianty č. 

3 podkladové studie 

DH, SV, SV-B, VN, 
ZMK, ZP, IZ, TV, 
S4, DZ,OP/NL, 

OP/OB-B, NL/OB-
B, NL/ZP, NL/SV-

B, OP/ZMK, 
celoměstský 

systém zeleně, 
ÚSES 

změna ploch s 
rozdílným 

způsobem využití 
dle zpracované 

podkladové 
studie, vymezení 

plochy pro 
umístění veřejně 

prospěšných 
staveb a veřejně 

prospěšných 
opatření  

MČ Praha - Suchdol,  
MČ Praha 6 

bez závěru 
(ponechává na 

rozhodnutí VURM)   

598 MČ Praha 11 Háje 
změna funkčního využití ploch 
- sportovní areál pro rekreačně 

relaxační účely 
SO1,3 SP Filip Takáč nedoporučuje 

599 MČ Praha 11 Chodov změna funkčního využití ploch 
- výstavba SO3 OB, příp. OV 

nebo VV 
ROBERT FREDERIC & 

Co, s.r.o. nedoporučuje 

600 MČ Praha 11 Háje změna funkčního využití ploch 
- výstavba 

SO1,3, SP, LR, 
ZMK 

celoměstský 
systém zeleně 

OB, příp. OV Otakar Ženíšek nedoporučuje 

 




