
Komise Rady hl. m. Prahy  
pro změny územního plánu hl. m. Prahy  

Komise byla zřízena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 527 ze dne 17. 3. 2015. 

Účelem komise je posuzování jednotlivých navrhovaných změn územního plánu hl. m. Prahy 
z odborného architektonicky-urbanistického hlediska. Doporučení komise k jednotlivým změnám 
územního plánu budou podkladem pro rozhodování Rady hl. m. Prahy i Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Složení komise: 

Předseda: 

- PhDr. Matěj Stropnický 

Členové: 

- Ing. Pavel Čihák 

- Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. 

- Ing. arch. Igor Filipovič 

- Ing. Milan Hájek 

- Ing. Jiří Haramul 

- doc. Ing. arch. Ivo Oberstein 

- Ing. arch. Jan Sedlák 

- Ing. Jaromír Svatoš 

- Ing. arch. Kateřina Szentesiová 

- Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. 

- Ing. Štěpán Špoula 

- Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 

Tajemník: 

- Ing. arch. Jana Blažíčková 
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Zápis  z  37 .  jednání Komise Rady hl.  m.  Prahy  
pro změny územního plánu hl.  m. Prahy  

Datum:  23. dubna 2018 
Čas:  16:00 – 18:45 
Místo:  Nová radnice, Mariánské náměstí 2, místnost č. 246 

Přítomni: dle prezenční listiny (Příloha č. 1) 
Nepřítomni: Ing. Jiří Haramul, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., Ing. arch. Jana 
Blažíčková  

Ověřovatel zápisu: Ing. Pavel Čihák  

 
Program: 

1) Nové projednání podnětů na úpravy U 1224 a U 1263 

2) Přerušené návrhy zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – vlna 10 (z jednání KUP 26. 3. 2018 a 9. 4. 2018) 

 Z 3066/10 – MČ Praha-Šeberov, k. ú. Šeberov 

 Z 3067/10 – MČ Praha-Šeberov, k. ú. Šeberov 

 Z 3069/10 – MČ Praha 4, k. ú. Podolí 

 Z 3073/10 – MČ Praha 4, k. ú. Michle 

 Z 3093/10 – MČ Praha 9, k. ú. Střížkov 

 Z 3094/10 – MČ Praha-Štěrboholy, k. ú. Štěrboholy 

 Z 3100/10 – MČ Praha 12, k. ú. Modřany            

 Z 3104/10 – MČ Praha 5, k. ú. Smíchov            

 Z 3111/10 – MČ Praha 12, k. ú. Komořany 

3) Přerušené podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 152/2017, č. 165/2017 a č. 185/2017 (z jednání 

KUP dne 5. 3. 2018) 

4) Podněty na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy 

5) Nové podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy (cca 20 ks) 

 

V 16:00 zahájil předseda komise PhDr. Stropnický jednání za přítomnosti 10 členů komise. Po zahájení jednání 
předseda komise představil návrh programu a navrhl úpravu programu v podobě vyřazení přerušených bodů 
programu, ke kterým zatím nepřišly požadované náležitosti (nejčastěji aktuální názor MČ). Vzhledem k tomu, 
že k nově navržené podobě programu neměl nikdo připomínky, nechal předseda komise hlasovat o schválení 
programu. Program komise byl jednomyslně schválen (10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel).  

 

Upravený program: 

1. Nové projednání podnětů na úpravy U 1224 a U 1263 

2. Přerušené návrhy zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy – vlna 10 (z jednání KUP 26. 3. 2018 a 9. 4. 2018) 

 Z 3104/10 – MČ Praha 5, k. ú. Smíchov            

 Z 3111/10 – MČ Praha 12, k. ú. Komořany 

3. Přerušené podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 152/2017, č. 165/2017 a č. 185/2017 (z jednání 

KUP dne 5. 3. 2018) 

4. Podněty na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy 
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5. Nové podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy (cca 20 ks) 

Za ověřovatele zápisu z 37. jednání navrhl předseda komise Ing. Pavla Čiháka, který byl členy komise 
potvrzen (10 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel). 

1) Nové projednání podnětů na úpravy U 1224 a U 1263  

Bod programu č. 1 byl na program KUP zařazen na žádost paní náměstkyně Mgr. Petry Kolínské. Podněty byly 
na jednání KUP znovuzařazeny na základě nových skutečností (uzavření smluv). Obě úpravy byly doporučené 
na zasedání KUP dne 4. 5. 2015 a 18. 5. 2015 k neschválení. 

Podnět č. U 1224/01 – MČ Praha 5, k. ú. Hlubočepy 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OV-D na OV-F z důvodu nové bytové výstavby 
Barrandov. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. 

IPR podnět na úpravu nově akceptuje (3). Ing. arch. Kubiš uvedl, že v roce 2015 bylo stanovisko IPR 
nedoporučující, ale vzhledem ke skutečnosti, že mezi společností Finep CZ a.s. a Městskou částí Praha 5 
vznikla smlouva, kde se domluvilo společné financování infrastruktury a dalších částí předpokládaného 
záměru, přehodnotil IPR Praha své stanovisko. Zároveň uvedl, že smlouva říká, že zamýšlená výstavba bude 
v souladu s pořizovanou územní studií na celý Barrandov. 

Diskuze: Ing. arch. Kubiš členy komise ve stručnosti seznámil se zmíněnou studií. Předseda komise uvedl, že 
smlouva bude přílohou tohoto zápisu. Ing. Čemus uvedl, že v daném území probíhají další dvě změny, které 
jsou podmíněny zmíněnou územní studii. Předseda komise uvedl, že dopravní obslužnost bude v dané lokalitě 
vyřešena patrně dříve, než se bude realizovat samotná zástavba a tento fakt vidí jako jeden z důvodů 
podpoření změny. Ing. Čemus upozornil členy KUP, že daná změna (úprava) se bude pořizovat nezkráceným 
řízením, a to s ohledem na podkladovou studii, která určí kapacity budoucího záměru. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. U 1224/01 a zároveň bere na 
vědomí zmíněnou smlouvu mezi městskou částí a investorem. 

Podnět č. U 1263/01 – MČ Praha - Kunratice, k. ú. Kunratice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-A na OB-C z důvodu výstavby dvou rodinných 
domů a přístupové komunikace. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje vzhledem k okolním koeficientům. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že v minulosti daný podnět na úpravu doporučil VÚRM a pořizovatel. Městská část 
s úpravou souhlasila a KUP ji nedoporučila.  Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., uvedl, že daný podnět na úpravu 
byl do KUP zařazen znovu s ohledem na to, že v daném území vznikla plánovací smlouva. Ta však komisi 
aktuálně není k dispozici. 

Vzhledem k tomu, že plánovací smlouva nebyla komisi k dispozici, navrhl předseda komise hlasovat o 
přerušení projednávání daného podnětu. 
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pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise p ř e r u š u j e  projednávání podnětu č. U 1263/01 a zároveň požaduje po UZR, aby jménem KUP 
oslovil městskou část a vyžádal od ní zmíněnou plánovací smlouvu. 

2) Přerušené návrhy zadání změn ÚP SÚ hl.  m. Prahy –  vlna 10 (z  jednání KUP 26.  
3. 2018 a 9. 4.  2018) 

Z 3104/10 – MČ Praha 5, k. ú. Smíchov  

Jedná se o změnu funkčního využití plochy VV na OB s plovoucí značkou VV z důvodu vzniku obytné zástavby. 

Komise pro územní plán a jeho změny (složení členů komise bylo odlišné od současného složení) na svém 
jednání v roce 2014 doporučila podnět č. 440 příslušné změny. 

Vyjádření pořizovatele: Návrh zadání změny byl kladně projednán. Pořizovatel na základě výsledků 
projednání doporučuje pokračovat v pořizování změny. 

Vyjádření IPR: Návrh zadání změny akceptujeme. 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že městská část se změnou souhlasí, stačí jí zachování plochy VV ve formě plovoucí 
značky.  

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení schválení návrhu zadání změny. 

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise d o p o r u č u j e  schválit návrh zadání změny č. Z 3104/10. 

Z 3111/10 – MČ Praha 12, k. ú. Komořany  

Jedná se o změnu funkčního využití ploch OB-A, NL/TVV, PZO/OB-A, NL/OB-A na OB-C z důvodu vzniku obytné 
zástavby. 

Komise pro územní plán a jeho změny (složení členů komise bylo odlišné od současného složení) na svém 
minulém jednání v roce 2014 nedoporučila podnět č. 563 příslušné změny. 

Vyjádření pořizovatele: Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 1 občanské sdružení, 
nedoporučuje ji koncepční pracoviště IPR. Pořizovatel na základě výsledků projednání doporučuje pokračovat 
v pořizování změny. Určený zastupitel dle § 47 odst. 4 stavebního zákona s danou změnou nesouhlasí. 
Pro zpracování návrhu změny je požadováno zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
(VVURÚ) včetně vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000. Z důvodu nutnosti koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu změny požadována podkladová studie. Dále je požadováno odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných ploch na úkor ploch nezastavitelných dle § 55 odst. 4 stavebního zákona. Pro 
zpracování návrhu změny bude respektován požadavek Pražské vodohospodářské společnosti a. s. – doplnění 
podmíněnosti dostavby vodovodního řadu v ulici Komořanská. 

Vyjádření IPR: Návrh zadání změny nedoporučujeme. Jedná se o rozšiřování zástavby na okraji Prahy 
v izolované poloze, kde není zajištěna kvalitní obsluha veřejnou dopravou. Vyvolaná doprava nežádoucím 
způsobem přitíží uliční síť v Komořanech. Dokud nebude zrealizována přeložka Komořanské, neměla by se 
výstavba v předmětném území realizovat. Nutné zdůvodnění potřeby zast. ploch podle § 55 odst. 4 
stavebního zákona. V případě schválení návrhu zadání požadujeme podkladovou studií. Ing. arch. Kubiš uvedl, 
že změna je v rozporu se všemi principy urbanismu a že záměrem změny je cca dvacetinásobná kapacita 
současného stavu; platný ÚP má nyní kapacitu (hrubý odhad) cca 2 700 m2 hrubých podlažních ploch (dále 
HPP), po této změně by kapacita byla navýšena na cca 43 000 m2 HPP. 

Diskuze: Ing. Čihák přinesl na jednání KUP podklady k chystanému záměru v daném území. Členové KUP se 
s podklady seznámili. Předseda komise uvedl, že jde o vytvoření satelitního bydlení, které je nežádoucí 
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z pohledu zvýšení individuální automobilové dopravy a vyšších nákladů pro město. Ing. Čihák uvedl, že 
diskutované území v blízkosti Pražského okruhu je momentálně prázdné a bylo by žádoucí ho nějakým 
způsobem „oživit“. Předseda komise dále uvedl, že i podle předloženého projektu půjde spíše o uzavřené, 
rezidenční bydlení, které lokalitu ničím neoživí. Ing. Drhová, Ph.D., uvedla, že jde o typické rozrůstání 
do krajiny bez návazné infrastruktury a že strategií města je přeci udržitelnost, kterou tento záměr postrádá. 
Předseda komise uvedl, že schválení této změny by bylo v rozporu s předchozím rozhodováním komise. 
Ing. Svatoš uvedl, že dle platného ÚP již v místě existuje zastavitelné území (OB-A) a investor se může jednoho 
dne rozhodnout a postavit v území domy bez jakékoliv občanské vybavenosti. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat nejprve o doporučení schválení návrhu zadání 
změny. 

pro / proti / zdržel se 

3  5  2 

Vzhledem k tomu, že pro doporučení schválení návrhu zadání změny nehlasovala potřebná většina (7 členů 
KUP), navrhl předseda komise hlasovat o doporučení neschvalovat návrh zadání změny. 

pro / proti / zdržel se 

6  3  1 

Komise se i přes přetrvávající diskuzi n e u s n e s l a , zda změnu doporučit či nedoporučit s výsledkem 
hlasování 3 (doporučit) ku 6 (nedoporučit).  

3) Přerušené podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy č.  152/2017, č.  165/2017 a č.  
185/2017 (z  jednání KUP dne 5. 3. 2018)  

Podnět č. 152/2017 – MČ Praha 20, k. ú. Horní Počernice 

Jedná se o změnu funkčního využití plochy TVO a zrušení VPS na VN-E z důvodu zrušení VPS – recyklace 
stavebního odpadu. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Změna reaguje na historický vývoj a umožní vhodnější využití pozemku. 

IPR změnu ÚP nedoporučuje. Neschválený podnět na č. 615 /VS/ na ZHMP 5. 11. 2015 (KUP, VURM - ne). 
Rušení ploch pro odpady není v souladu s plány odpadového hospodářství hl. m. Prahy. 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že požadovanou informaci od stavebního úřadu (stavební povolení) UZR zajistil. 
Stavební povolení bylo členům komise předloženo. Objekty nacházející se v území mají stavební povolení a 
jsou povoleny jako objekty, které jsou z části využívány k nakládání s odpady. Ing. arch. Kubiš uvedl 
pochybnost nad tím, jestli je stavební povolení pravomocné. Ing. arch. Szentesiová uvedla, že další rovinou 
tohoto podnětu je rozhodnutí, zda odstranit funkční plochu pro odpadové hospodářství, která tam je 
v souladu s Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o přerušení projednávání podnětu na změnu 
ÚP z důvodu pochybnosti, zda je stavební povolení pravomocné. 

pro  / proti / zdržel se 

9   0  0 

Komise p ř e r u š u j e  projednávání podnětu č. 152/2017 na změnu ÚP a zároveň požaduje po UZR, aby 
znovu oslovil místní stavební úřad (jménem KUP) o ověření nabití právní moci předloženého stavebního 
povolení. 

Podnět č. 165/2017 – MČ Praha 14, k. ú. Černý Most 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch ZMK, ZP a CSZ na OB z důvodu vybudování areálu Čihadla. 

Pořizovatel změnu ÚP akceptuje. Jedná se o zásah do ploch určených k funkci zeleně, která zde však fakticky 
není. Možnost pořízení změny by měla být prověřena procesem projednání s dotčenými orgány. 
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IPR změnu ÚP nedoporučuje. Jedná se o plochy, které jsou součástí celoměstského systému zeleně a 
nacházejí se zde stávající porosty.  Území se nachází v zásobním pásmu VDJ Kozinec, který má omezenou 
zásobovací kapacitu. Max. možný kód je "C". Nutné odůvodnění nových zastavitelných ploch (§55) + studie. 

Diskuze: Ing. Čemus předložil situační výkres z požadované hmotové studie (příloha zápisu). Z hmotové studie 
vyplývá, že záměrem jsou v daném území dvoupodlažní domy. Předseda komise uvedl, že by v dalších fázích 
zamýšleného záměru mělo být mezi městskou částí a investorem řešeno navázání okolní zeleně na obytné 
území. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

7  0  2 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 165/2017. 

Podnět č. 185/2017 – MČ Praha 15, k. ú. Horní Měcholupy 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch ZMK, ZMK/SV na SV z důvodu požadavku smíšeného území. 

Pořizovatel změnu ÚP akceptuje. Změna reaguje na vývoj v časovém horizontu. V lokalitě jsou nevyčerpané 
zastavitelné plochy. 

IPR změnu ÚP nedoporučuje. Nežádoucí rozšiřování zastavitelných ploch by přiblížilo zástavbu do míst, kde 
se v budoucnu počítá s tunelovým úsekem VRT Praha-Brno, jehož prostorové řešení se bude ještě upřesňovat.       
Po záp. hranici vodov. řad, území v zásobním pásmu VDJ Kozinec, který má omezenou zásobovací kapacitu. 
Nutné odůvodnění nových zastavitelných ploch (§55). 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že na UZR dorazilo vyjádření od architekta městské části, ale vyjádření je bez 
jasného závěru. Předseda komise uvedl, že by lokalitu měl vyřešit nový územní plán, zvláště když městská 
část nemá jednoznačný názor. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny 
ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

8  0  2 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 185/2017. 

4) Podněty na úpravy ÚP SÚ hl.  m. Prahy  

Podnět č. 23/2017 – MČ Praha 5, k. ú. Jinonice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SV-C na SV-F z důvodu změny prostorového 
uspořádání. 

Pořizovatel úpravu ÚP akceptuje. Kód míry využití území prověří návrh změny. SV-C neodpovídá současnému 
stavu území. Jde o historické jádro obce. MČ s úpravou souhlasí. Pořizovatel má k dispozici materiály pro 
zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu nedoporučuje (4). Neodpovídá charakteru území, které je stabilizované s vesnickou 
strukturou zástavby, lokalita navazuje na historické centrum Starých Butovic kolem původní návsi a rybníka, 
doporučujeme navýšení max. na kód D. 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že vlastník nemůže absolutně nic přistavět, jelikož mu už teď nevychází koeficient 
zeleně. Ing. arch. Szentesiová uvedla, že zde by se mohl využít speciální kód S. Dále uvedla, že hned sousední 
pozemky jsou územím stabilizovaným, bez kódu míry využití území. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 
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pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 23/2017 a zároveň doporučuje 
upravit předmět změny pouze na plochu SV bez kódu míry využití území. 

Podnět č. 25/2017 – MČ Praha 9, k. ú. Vysočany 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SV-F na SV-G z důvodu vytvoření městské 
polyfunkční struktury v území dnešního brownfieldu – Kolben park. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Jde o navýšení kódu míry využití území o 1 stupeň. Kód míry využití území 
prověří návrh změny. Úprava je v souladu s principem zahušťování středu města. Jde o lokalitu s dobrou 
dopravní dostupností (v blízkosti metra). MČ bez vyjádření. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené 
řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3).  

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 25/2017. 

Podnět č. 28/2017 – MČ Praha 4, k. ú. Lhotka 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SMJ-F na SMJ-H z důvodu doplnění výstavby 
lokálního centra. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Jde o navýšení kódu míry využití území o 2 stupně. Kód míry využití území 
prověří návrh změny (může vyplynout nižší). Úprava je v souladu s principem zahušťování středu města. Jde 
o lokalitu s dobrou dopravní dostupností (v blízkosti metra). MČ bez vyjádření. Pořizovatel má k dispozici 
materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Jde o lokalitu s potenciálem rozvoje, blízkost metra. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 28/2017. 

Podnět č. 1/2018 – MČ Praha - Libuš, k. ú. Libuš 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-A na OB-C z důvodu výstavby dvoupodlažního 
domu. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Jde o navýšení kódu míry využití území o 2 stupně. Kód míry využití území 
prověří návrh změny (může vyplynout nižší). Kód míry využití území A je v Praze obecně málo, vedle OB-D. 
MČ s úpravou souhlasí. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování 
úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Kód míry využití území „C“ považujeme za přiměřený. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 
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Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 1/2018. 

Podnět č. 2/2018 – MČ Praha - Libuš, k. ú. Písnice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-A na OB-C z důvodu přístavby rodinného domu. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Navýšení o 2°. Kód míry využití území prověří návrh změny (může 
vyplynout nižší). Kód míry využití území A v Praze obecně málo, vedle řada úprav OB-B, OB-C. MČ s úpravou 
souhlasí. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Doporučujeme kód C pro celou plochu OB/A. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 2/2018. 

Podnět č. 3/2018 – MČ Praha 12, k. ú. Modřany 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SV-C na SV-G z důvodu bytového domu Vazovova. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje, vzhledem k odstranění výtek soudu. MČ s úpravou souhlasí. Pořizovatel 
má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu nedoporučuje (4). Vzhledem k charakteru území akceptujeme max. kód E. 

Diskuze: Předseda komise uvedl, že by se přiklonil spíše k doporučení IPR než k doporučení pořizovatele. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování úpravy 
ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

7  0  3 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 3/2018. 

Podnět č. 4/2018 – MČ Praha - Suchdol, k. ú. Suchdol 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-A na OB (případně OB-B) z důvodu výstavby 
rodinného domu. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje, kód míry využití území prověří návrh změny. Kód míry využití území A v 
Praze obecně málo. MČ bez vyjádření. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené 
řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Akceptujeme pouze na OB/B. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 4/2018. 

Podnět č. 5/2018 – MČ Praha 7, k. ú. Holešovice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SV-G na SV-K z důvodu zástavby proluky Dělnická. 
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Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Jde o navýšení kódu míry využití území o 4 stupně Kód míry využití území 
prověří návrh změny (může vyplynout nižší). Úprava je v souladu s principem zahušťování středu města. MČ 
s úpravou souhlasí. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Akceptujeme s podmínkou zachování charakteru bloku. 

Diskuze: Ing. arch. Kubiš uvedl, že aby mohl být zachován charakter bloku, je nutné přizpůsobovat kód míry 
využití území jednotlivým pozemkům. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 5/2018. 

Podnět č. 6/2018 – MČ Praha 6, k. ú. Vokovice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu SV-D na SV-G z důvodu vytvoření lokálního centra 
Červený vrch. 

Pořizovatel úpravu ÚP akceptuje. Jde o navýšení kódu míry využití území o 3 stupně. Kód míry využití území 
prověří návrh změny (může vyplynout nižší). Úprava je v souladu s principem zahušťování středu města. Jde 
o lokalitu s dobrou dopravní dostupností (v blízkosti metra). Jde o veřejný zájem - žádá MČ. Pořizovatel 
momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). Požadovaný kód míry využití území odpovídá okolní zástavbě. 

Diskuze: Předseda komise předložil materiál k zamýšlenému záměru v území dodaný městskou částí. Členové 
komise se shodli, že se jim předložený záměr na vybudování lokálního centra zdá žádoucí a odpovídající 
charakteru daného území. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 6/2018. 

Podnět č. 7/2018 – MČ Praha 6, k. ú. Dejvice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-B na OB-C z důvodu snížení možné plochy 
zastavěnosti s ohledem na plánovanou komunikaci, která obslouží vedlejší území. 

Pořizovatel úpravu ÚP nedoporučuje. Stávající kód míry využití území B odpovídá charakteru sousedních 
ploch a je pro lokalitu ideální. MČ bez vyjádření. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení 
pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu nedoporučuje (4). Nedoporučujeme vzhledem k okrajové zástavbě v Šáreckém údolí. 
Pro území se zpracovává územní studie. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování úpravy 
ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 7/2018. 
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Podnět č. 8/2018 – MČ Praha 21, k. ú. Klánovice 

Jedná se o úpravu míry využití území, změna z koeficientu OB-A na OB-B z důvodu novostavby rodinného 
domu. 

Pořizovatel úpravu ÚP akceptuje. Navýšení o 1°. Kód míry využití území prověří návrh změny. Kód míry využití 
území A v Praze obecně málo, vedle řada úprav OB-B. MČ bez vyjádření. Pořizovatel momentálně nemá 
k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 8/2018. 

Podnět č. 9/2018 – MČ Praha 2, k. ú. Vinohrady 

Jedná se o úpravu minimálního podílu bydlení na ploše SV z kódu 3 na kód 0. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Podmínky nevhodné pro bydlení (hluk, prach). MČ bez vyjádření. 
Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). 

Diskuze: Ing. Čemus uvedl, že pod touto lokalitou vede trasa metra a bydlení zde není možné. Předseda 
komise uvedl, že zásadně nesouhlasí s úbytkem ploch bydlení v centru města. 

Vzhledem k vyjádření pořizovatele a IPR navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování 
úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

8  1  1 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 9/2018. 

Podnět č. 10/2018 – MČ Praha 2, k. ú. Vinohrady 

Jedná se o úpravu minimálního podílu bydlení na ploše SV z kódu 3 na kód 0. 

Pořizovatel úpravu ÚP doporučuje. Podmínky nevhodné pro bydlení (hluk, prach). MČ bez vyjádření. 
Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR podnět na úpravu akceptuje (3). 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

4  3  3 

Diskuze: Ing. arch. Szentesiová uvedla, že oproti předchozímu podnětu je tato lokalita klidnější a bydlení by 
zde mělo zůstat. 

Vzhledem k diskuzi a k tomu, že pro doporučení zahájit pořizování úpravy ÚP nehlasovala potřebná většina 
(7 členů KUP), navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování úpravy ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

7  2  1 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování úpravy ÚP na základě podnětu č. 10/2018. 
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5) Nové podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy  

Podnět č. 60/2015 – MČ Praha 6, k. ú. Liboc 

Jedná se o změnu funkčního využití plochy ZMK na OB-C z důvodu výstavby rodinného domu. 

Pořizovatel změnu ÚP nedoporučuje. Jde o zásah do celoměstského systému zeleně a záplavového území v 
okolí Litovického potoka. MČ bez vyjádření. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené 
řízení pořizování změny. 

IPR změnu ÚP nedoporučuje (4).  Jedná se o plochu stávající vzrostlé vegetace v nivě Litovického potoka (tedy 
ve VKP ze zákona) a v záplavovém území. Tím se podnět dostává do rozporu s podmínkami vyjádřenými v 
ZÚR - konkrétně s podmínkou 2.4.2. a) "respektovat významné krajinné prvky", dále s podmínkou 2.4.2. g) 
"...nezastavovat údolnice drobných vodních toků". Jde také o nežádoucí rozšiřování zastavitelných ploch s 
důsledky na nežádoucí nárůst IAD v ulici Libocké a místní uliční síti ve stávající zástavbě. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny 
ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise ned o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 60/2015. 

Podnět č. 70/2016 – MČ Praha 12, k. ú. Modřany 

Jedná se o změnu funkčního využití plochy NL na OB z důvodu výstavby rodinných domů. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Změnou dojde k dotvoření lokality. MČ bez vyjádření. Pořizovatel 
momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

IPR změnou ÚP akceptuje (3).  Akceptujeme pouze 1 řadu parcel při zajištění obslužné dopravy (novou ulicí). 
Vyžaduje upřesnění hranice přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice.  Upozorňujeme na limit -  severní 
části v OP vedení VVN. Využití západní části je omezeno přiváděcím vodovodním řadem a jeho ochranným 
pásmem. Lokalita se nachází v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

3  1  6 

Vzhledem k tomu, že pro doporučení zahájit pořizování změny ÚP nehlasovala potřebná většina (7 členů 
KUP), navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

7  0  3 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 70/2016. 

Podnět č. 106/2016 – MČ Praha 17, k. ú. Řepy 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch SP, SO5 na OV (případně SV), VV z důvodu doplnění lokality o 
všeobecnou obytnou plochu. 

Pořizovatel změnu ÚP akceptuje. Rozsah změny by mohl být prověřen v rámci jejího projednání. MČ bez 
vyjádření. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

Vyjádření IPR: Akceptujeme změnu pouze na plochu SP a SO5 navazující západně na plochu VV (v prodloužení 
VV). Upozorňujeme na problematiku Břevnovské radiály, která je v platných ZÚR hl. m. Prahy vymezena 
"koridorem pozemních komunikací s celoměstským významem pro upřesnění v rámci ÚP". 



  Komise Rady  h l .  m.  Prahy pro změny  územního p lánu h l .  m.  Prahy   

 

 12 /15 
 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

4  0  5 

Vzhledem k tomu, že pro doporučení zahájit pořizování změny ÚP nehlasovala potřebná většina (7 členů 
KUP), navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny ÚP. 

pro / proti / zdržel se 

5  0  4 

Vzhledem k tomu, že se komise neshodla, zda doporučit či nedoporučit zahájení pořizování změny ÚP  
na základě podnětu č. 106/2016, tak podnět přerušila (odhlasováno – všichni pro) a shodla se, že se k podnětu 
vrátí na příštím jednání. Zároveň komise požaduje po UZR, aby oslovil příslušnou městskou část s žádostí o 
jejich aktuální stanovisko k danému podnětu. 

Podnět č. 23/2017 – MČ Praha - Křeslice, k. ú. Křeslice 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch OP, PZA na ZMK z důvodu podpoření zeleného pásu kolem Prahy. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Jedná se o přeskupení funkcí v rámci nezastavitelného území. MČ bez 
vyjádření. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování úpravy. 

IPR změnou ÚP doporučuje (2).   

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 23/2017. 

Podnět č. 27/2017 – MČ Praha 4, k. ú. Braník 

Jedná se o změnu funkčního využití plochy ZVO na OV-G z důvodu výstavby bytových domů. 

Pořizovatel změnu ÚP akceptuje. Jde o transformaci území. V rámci plochy ZVO nemohou být umístěny 
bytové domy. MČ bez vyjádření. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

IPR změnou ÚP akceptuje (3). Upozornění na možnost podměrečné plochy. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 27/2017. 

Podnět č. 63/2017 – MČ Praha 5, k. ú. Radlice 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch VN-D, ZVO-D, DH, ZMK na SV-E z důvodu realizace okolí metra 
Radlická. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Změna je součástí transformace území v okolí metra Radlická. MČ se 
změnou souhlasí. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

IPR změnou ÚP akceptuje (3). Upozornění: Využití území omezeno VTL plynovodem a jeho bezpečnostním 
pásmem. V území je umístěna plynová regulační stanice.   

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  
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pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 63/2017. 

Podnět č. 168/2017 – MČ Praha 8, k. ú. Troja 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch ZMK, OP/OV-B, OP/SV-C, LR, ZMK/OV-B, ÚSES a CSZ na OV-B, SV-C 
a ÚSES z důvodu požadavku obytného území. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Lokalita navazuje na území řešené územní studií Kyje. Změna by mohla 
prověřit možnost přeměny území. MČ se změnou částečně souhlasí, resp. požaduje řešit všechny změny 
v dané lokalitě územní studií. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení 
pořizování změny. 

IPR změnou ÚP nedoporučuje (4). Jedná se o rozšiřování zastavitelných ploch ve vnějším pásmu města v 
území s velkou nenaplněností zastavěných ploch (§55), kde není kvalitní obsluha veřejnou dopravou. 
Požadujeme podkladovou studii. Upozornění: Využití území omezeno VTL plynovodem a jeho bezpečnostním 
pásmem. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny 
ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 168/2017. 

Podnět č. 159/2017 – MČ Praha 6, k. ú. Ruzyně 

Jedná se o změnu funkčního využití plochy ZMK na VS z důvodu realizace zpevněné plochy pro výrobu 
zemních substrátů. 

Pořizovatel změnu ÚP akceptuje. Jedná se o srůstání zástavby, nicméně k němu již došlo severně od řešené 
plochy. MČ se změnou souhlasí. Pořizovatel momentálně nemá k dispozici materiály pro zkrácené řízení 
pořizování změny. 

IPR změnou ÚP akceptuje (3). Upozorňujeme na srůstání zástavby jednotlivých obcí. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 159/2017. 

Podnět č. 93/2017 – MČ Praha 14, k. ú. Hloubětín, Kyje 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch LR, ZMK, PS a CSZ na OB z důvodu výstavby 6 rodinných domů. 

Pořizovatel změnu ÚP nedoporučuje. Jde o rozrůstání zástavby na úkor ploch zeleně. MČ se změnou 
nesouhlasí. Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

IPR změnou ÚP nesouhlasí (5). Rozšiřování zástavby je v rozporu s kapitolou 8.1 a) ZUR hl. m. - Chránit 
dochovaný charakter prostoru scény města, především vltavského údolí a pohledově exponovaných svahů a 
hran náhorních plošin včetně krajinných a historických dominant, kompozičních os, dálkových průhledů, 
měřítka zástavby atd. V sousedství neschválen podnět 278 -ZHMP 19. 6. 2014 a neschváleno zadání č. Z 
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2912/00-ZHMP 27. 4. 2017. Funkční využití jedné z parcel (parc. č. 1095, k. ú. Troja) je již řešeno v 
projednávané změně č. Z 2934 (neschváleno zadání ZHMP 27. 4. 2017). 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení nezahajovat pořizování změny 
ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

9  0  1 

Komise n e d o p o r u č u j e  zahájit pořizování změny ÚP na základě podnětu č. 93/2017. 

Podnět č. 177/2017 – MČ Praha 10, k. ú. Strašnice 

Jedná se o změnu funkčního využití ploch ZP a CSZ na OB z důvodu výstavby bytového domu vč. garážových 
stání. 

Pořizovatel změnu ÚP doporučuje. Změnou dojde k doplnění lokality jedním RD. MČ se změnou souhlasí. 
Pořizovatel má k dispozici materiály pro zkrácené řízení pořizování změny. 

IPR změnou ÚP akceptuje (3). Upozorňujeme na srůstání zástavby jednotlivých obcí. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhl předseda komise hlasovat o doporučení zahájit pořizování změny ÚP.  

pro / proti / zdržel se 

5  0  5 

Vzhledem k tomu, že pro doporučení zahájit pořizování změny ÚP nehlasovala potřebná většina (7 členů 
KUP), navrhl předseda komise hlasovat o přerušení projednávání podnětu č. 177/2017. 

pro / proti / zdržel se 

10  0  0 

Komise p ř e r u š u j e  projednávání podnětu č. 177/2017 do příštího jednání KUP. 

Předseda komise PhDr. Stropnický v 18:45 ukončil 37. jednání komise. Další jednání komise bude cca za měsíc, 
až bude na UZR doposlána většina požadovaných podkladů, a to i z předchozích jednání KUP.  

Předseda komise zároveň vyzval UZR, aby oficiálním dopisem vybídl všechny městské části k aktivnějšímu 
vyjadřování se k podnětům. Upozornil, že pro hlasování komise je názor městské části k jednotlivým 
podnětům důležitý. 

Komise za 2 hod. 45 min. projednala 2 návrhy změn ÚP SÚ hl. m. Prahy, 15 podnětů na úpravy ÚP SÚ hl. m. 
Prahy z nichž 1 přerušila a 13 podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy z nichž 3 přerušila. 

 PhDr. Matěj Stropnický 
 předseda komise 

Ověřil: Ing. Pavel Čihák 

Zapsal: Ing. Jan Pech, odbor územního rozvoje MHMP 
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Přílohy: 

1. Prezenční listina z 37. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy 
2. Seznam projednaných návrhů zadání změn ÚP SÚ hl. m. Prahy, podnětů na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy a 

podnětů na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy s výsledky hlasovaní Komise Rady hl. m. Prahy pro změny 
územního plánu hl. m. Prahy 

3. Smlouva o spolupráci společnosti Finep a.s. a Městské části Praha 5 týkající se podnětu na úpravu ÚP SÚ 
hl. m. Prahy č. U 1224/01 

4. Výtažek z hmotové studie k podnětu na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 165/2017 



Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění



  Příloha č. 2 k zápisu z 37. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/4 
 
 

Tabulky s výsledky hlasování  

1) Nové projednání podnětů na úpravy U 1224 a U 1263  

 

2) Přerušené návrhy zadání změn ÚP SÚ hl.  m. Prahy –  vlna 10 (z jednání KUP 26. 3.  
2018 a 9. 4. 2018)  

 

3) Přerušené podněty na změny ÚP SÚ  hl.  m. Prahy č. 152/2017, č.  165/2017 a č.  
185/2017 (z  jednání KUP dne 5. 3. 2018)  

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

152/2017 MČ Praha 20 
Horní 

Počernice 

změna funkčního 
využití ploch, 

vymezení funkce 
VPS, 

zrušení recyklace 
stavebního 

odpadu 

TVO, 
VPS 

VN-E 
přerušeno 

9 / 0 / 0 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

U 1224/01 MČ Praha 5 Hlubočepy 

úprava míry využití 
území 

- nový bytová výstavba 
Barrandov 

OV-D OV-F 
ANO 

9 / 0 / 1 

U 1263/01 
MČ Praha - 
Kunratice 

Kunratice 

úprava míry využití 
území 

- výstavba dvou 
rodinných domů a 

přístupové 
komunikace 

OB-A OB-C 
přerušeno 

9 / 0 / 1 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

Z 3104/10 MČ Praha 5 Smíchov 

změna funkčního 
využití plochy 
- vznik obytné 

zástavby 

VV OB (VV) 
ANO 

9 / 0 / 1 

Z 3111/10 MČ Praha 12 Komořany 

změna funkčního 
využití ploch 

- vznik obytné 
zástavby 

OB-A, 
NL/TVV, 

PZO/OB-A,  
NL/OB-A 

OB-C přerušeno 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

165/2017 MČ Praha 14 Černý Most 
změna funkčního 

využití ploch, 
areál Čihadla 

ZMK, 
ZP, 
CSZ 

OB 
ANO 

7 / 0 / 2 

185/2017 MČ Praha 15 
Horní 

Měcholupy 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
smíšené území 

ZMK, 
ZMK/SV 

SV 
NE 

8 / 0 / 2 

4) Podněty na úpravy ÚP SÚ hl.  m. Prahy  

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

23/2017 MČ Praha 5 Jinonice  
Bytový dům 

Staré Butovice 
kód C v ploše 

SV 
kód F v ploše 

SV 
ANO 

10 / 0 / 0 

25/2017 MČ Praha 9 Vysočany  

Vytvoření 
městské 

polyfunkční 
struktury v 

území dnešního 
brownfieldu - 
KOLBEN PARK 

kód F v ploše 
SV 

kód G v 
ploše SV 

ANO 
9 / 0 / 1 

28/2017 MČ Praha 4 Lhotka  
Doplnění 
výstavby 

lokálního centra 

kód F v ploše 
SMJ 

kód H v 
ploše SMJ 

ANO 
10 / 0 / 0 

1/2018 MČ Praha - Libuš Libuš  
Výstavba 

dvoupodlažního 
domu 

kód A v 
ploše OB 

kód C v ploše 
OB 

ANO 
10 / 0 / 0 

2/2018 MČ Praha - Libuš Písnice  Přístavba RD 
kód A v 

ploše OB 
kód C v ploše 

OB 
ANO 

10 / 0 / 0 

3/2018 MČ Praha 12 Modřany  

Úprava U 
0994/2011 
DOTČENÁ 

ROZHODNUTÍM 
SOUDU - bytový 
dům Vazovova 

kód C v ploše 
SV 

kód G v 
ploše SV 

NE 
7 / 0 / 3 

4/2018 
MČ Praha - 

Suchdol 
Suchdol 

Míra využití 
území 

odpovídající 
sousední funkční 

ploše OB u 
křížení ulic 
Bažantní a 

Starosuchdolské 
- výstavba RD 

kód A v 
ploše OB 

OB bez kódu 
(příp. OB-B) 

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) 

5/2018 MČ Praha 7 Holešovice  
Zástavba proluky 

Dělnická 
kód G v 
ploše SV 

kód K v ploše 
SV 

ANO 
10 / 0 / 0 

6/2018 MČ Praha 6 Vokovice  
Vytvoření 

lokálního centra 
Červený Vrch 

kód D v 
ploše SV 

kód G v 
ploše SV 

ANO 
9 / 0 / 1 

7/2018 MČ Praha 6 Dejvice  

Navýšení kódu 
míry využití 

území vzhledem 
ke snížení možné 

plochy 
zastavěnosti s 
ohledem na 
plánovanou 
komunikaci, 

která obslouží 
vedlejší území 

kód B v 
ploše OB 

kód C v ploše 
OB 

NE 
10 / 0 / 0 

8/2018 MČ Praha 21 Klánovice  
Novostavba 

jednopodlažního 
RD 

kód A v 
ploše OB 

kód B v 
ploše OB 

ANO 
10 / 0 / 0 

9/2018 MČ Praha 2 Vinohrady  

Úprava 
minimálního 

podílu bydlení 
stanoveného pro 

centrální část 
města - Legerova 

kód min. 
podílu 

bydlení 3 v 
ploše SV 

kód min. 
podílu 

bydlení 0 v 
ploše SV 

NE 
8 / 1 / 1 

10/2018 MČ Praha 2 Vinohrady  

Úprava 
minimálního 

podílu bydlení 
stanoveného pro 

centrální část 
města - Škrétova 

kód min. 
podílu 

bydlení 3 v 
ploše SV 

kód min. 
podílu 

bydlení 0 v 
ploše SV 

NE 
7 / 0 / 2 

 

5) Nové podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy  

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

60/2015 MČ Praha 6 Liboc 
změna funkčního 

využití ploch  
- výstavba RD 

ZMK OB-C 
NE 

10 / 0 / 0 

70/2016 MČ Praha 12 Modřany 

změna funkčního 
využití ploch 

- výstavba 
rodinných domů 

NL OB 
NE 

7 / 0 / 3 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

106/2016 MČ Praha 6 Řepy 

změna funkčního 
využití ploch  

- doplnění 
lokality o 

všeobecně 
obytnou plochu 

SP, SO5 
OV 

(případně 
SV), VV 

přerušeno 

23/2017 
MČ Praha - 

Křeslice 
Křeslice 

změna funkčního 
využití ploch  
- podpoření 

zeleného pásu 
kolem Prahy 

OP, PZA ZMK 
ANO 

10 / 0 / 0 

27/2017 MČ Praha 4 Braník 

změna funkčního 
využití ploch  

- výstavba 
bytových domů 

ZVO OV-G 
ANO 

9 / 0 / 1 

63/2017 MČ Praha 5 Radlice 

změna funkčního 
využití ploch 
- Revitalizace 
okolí metra 

Radlická 

VN-D, 
ZVO-D, 

DH, 
ZMK 

SV-E 
ANO 

10 / 0 / 0 

93/2017 MČ Praha 14 
Hloubětín, 

Kyje 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

ZMK, 
OP/OV-B, 
OP/SV-C, 

LR, 
ZMK/OV-B, 

ÚSES, 
CSZ 

OV-B, 
SV-C, 
ÚSES, 

NE 
9 / 0 / 1 

159/2017  MČ Praha 6 Ruzyně 

změna funkčního 
využití ploch, 

zpevněné plochy 
pro výrobu 

zemních 
substrátů 

ZMK VS 
ANO 

10 / 0 / 0 

168/2017 MČ Praha 8 Troja 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 6 
rodinných domů 

LR, 
ZMK, 
PS, 
CSZ 

OB 
NE 

10 / 0 / 0 

177/2017 MČ Praha 10 Strašnice 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 
bytového domu 
vč. garážových 

stání 

ZP, 
CSZ 

OB 
NE 

10 / 0 / 0 
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- 2 089,21 m2 
- 2 65 I 

- 0,393 
- 0,555 
- 0,148 
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UZEMNi STU DIE 
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ZADAVATEL : I M'l H . , k ng. 1 an orace 
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