
Číslo 

změny
Rok podnětu Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část Plocha/Délka [m2/m]

Vyhodnocení 

pořizovatele
Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3128 zemědělský účel lesní porosty /LR/

orná půda, plochy pro 

pěstování zeleniny /OP/ 

popř. louky a pastviny 

/NL/ 

Praha - Řeporyje 20944

Návrh zadání změny byl 

projednán. Se změnou 

nesouhlasí koncepční 

pracoviště IPR. OCP MHMP z 

hlediska ochrany ovzduší 

doporučuje původní využití 

ploch. Pořizovatel na základě 

výsledků projednání 

doporučuje pokračovat v 

pořizování změny.

Nesouhlas MČ - usnesení 

zastupitelstva

Z důvodu koncepčního řešení bude 

rozsah změny upraven - řešené území 

bude zmenšeno o pozemky parc. č. 

603/2 a 603/5, k. ú. Třebonice, 

porostlé lesním porostem.

Schváleno 8-0-0

Číslo 

změny
Rok podnětu Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část Plocha/Délka [m2/m]

Vyhodnocení 

pořizovatele
Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3158
napojení dopravního 

areálu na hlavní 

komunikaci Výpadová

oddechu – částečně 

urbanizované rekreační 

plochy /SO3/, oddechu – 

golfová hřiště /SO2/, 

velká rozvojová území 

/VRU/ 

záplavová území (ve 

smyslu zákona č. 

254/2001 Sb.) 

nerušící výroby a služeb 

/VN/
Praha 16 4007

Návrh zadání změny byl 

projednán. Změnu 

nedoporučuje koncepční 

pracoviště IPR. Pořizovatel 

na základě výsledků 

projednání nedoporučuje 

pokračovat v pořizování 

změny.

Je požadováno odůvodnění potřeby 

nárůstu zastavitelných ploch na úkor 

ploch nezastavitelných dle § 55 odst. 

4 stavebního zákona.

Neschváleno 8-0-0

Číslo 

změny
Rok podnětu Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část Plocha/Délka [m2/m]

Vyhodnocení 

pořizovatele
Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3114

změna funkčního využití 

ploch - potvrzení 

stávajícího stavu v území 

- silniční komunikace

energetika /TVE/, louky, 

pastviny /NL/, orná 

půda, plochy pro 

pěstování zeleniny /OP/, 

ostatní dopravně 

významné komunikace 

/S4/, zeleň městská a 

krajinná /ZMK/, lesní 

porosty /LR/

ostatní dopravně 

významné komunikace 

/S4/, veřejně prospěšná 

stavba /VPS/, zeleň 

městská a krajinná 

/ZMK/

Praha - Lochkov , Praha - 

Slivenec
49800

Návrh zadání změny byl 

kladně projednán. 

Pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování 

změny.

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude 

opravena zjištěná drobná nepřesnost 

mezi textovou a grafickou částí 

projednávaného návrhu zadání 

změny. Do textové části změny bude 

doplněna do platného stavu funkce 

/LR/.

Schváleno 8-0-0

3115

aktualizace a nové 

vymezení záplavového 

území a jeho aktivní zóny 

na Radotínském potoce 

v úseku ř. km 0,000 – 

5,731

současný stav - výkres č. 

4, 9, 31, 33

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 9, 31, 33

Praha - Řeporyje , Praha - 

Zbraslav, Praha 16
62178

Návrh zadání změny byl 

kladně projednán. 

Pořizovatel doporučuje další 

pořizování změny.

Na základě připomínkujícího č. 164 - 

Povodí Vltavy bude rozsah zadání 

upraven. Záplavové území bude 

zakresleno podle podkladů v příloze 

Veřejné vyhlášky ze dne 13. 10. 2014 

pod č. j. MHMP-1419714/2014/OZP-

ll/Ka

Schváleno 8-0-0

3116

aktualizace a nové 

vymezení záplavového 

území a jeho akt. zóny 

na Motolském potoce v 

úseku ř.km 4,265–9,383, 

včetně jeho přítoků 

Větvený potok,potok "V 

Krematoriu",Hlinitý 

potok a potok "Cibulka"

současný stav - výkres č. 

4, 9, 31, 33

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 9, 31, 33

Praha 13, Praha 17, 

Praha 5
116372

Návrh zadání změny byl 

projednán. S návrhem 

zadání změny nesouhlasí 

připomínkující č. 131 - DPP. 

Pořizovatel na základě 

projednání doporučuje v 

pokračování pořizování dané 

změny

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 164 bude rozsah 

návrhu zadání upraven. Záplavové 

území bude zakresleno podle 

podkladů v příloze Veřejné vyhlášky 

ze dne 2. 5. 2016 pod č. j. MHMP-

715875/2016/II/Ka.

Schváleno 8-0-0

6. jednání 14.5.2019

3. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP

3. a) Zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení

3. b) Zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP – doporučené k neschválení

3. c) Zadání změn vlny 11 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení



3117

uvedení do souladu s 

PÚR, nové vymezení 

koridorů a rozšíření 

rozvodny Praha Sever

veřejně prospěšná 

stavba /VPS/ 

současný stav - výkres č. 

10 

veřejně prospěšná 

stavba /VPS/ 

navrhovaný stav - výkres 

č. 10 

Praha - Benice , Praha - 

Březiněves , Praha - 

Ďáblice, Praha - Dolní 

Chabry , Praha - 

Kolovraty , Praha - 

Křeslice , Praha - 

Kunratice , Praha - 

Nedvězí , Praha - 

Řeporyje , Praha - 

Slivenec, Praha - 

Šeberov, Praha - Újezd, 

Praha 16, Praha 22, 

Praha 8

6772196

Návrh zadání změny byl 

projednán. S návrhem 

zadání změny nesouhlasí 

připomínkující č. 73 - 

Zastupitelstvo MČ Praha - 

Újezd. Na základě 

projednání návrhu zadání 

změny pořizovatel 

doporučuje pokračovat v 

pořizování

Souhlas

Z dotčených obcí 

nesouhlas Újezd - z 

důvodu zdvojení 

stávajícího vedení a 

rozšíření ochranného 

pásma, které zasáhne do 

zastavitelného území v 

k.ú. Újezd u Průhonic.

Bez připomínek
Pro návrh změny je třeba zpracovat 

dokumentaci VVURÚ.
Schváleno 8-0-0

3118

vymezení koridoru 

územní rezervy pro 

novou železniční trať 

Praha - Neratovice - 

Liberec

současný stav - výkres č. 

4, 5

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 

příp. nové funkční využití

Praha - Březiněves , 

Praha - Ďáblice, Praha 

18, Praha 8, Praha 9 
2826728

Návrh zadání změny byl 

kladně projednán. 

Pořizovatel na základě 

projednání doporučuje 

pokračovat v pořizování 

změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 18 OCP MHMP 

bude z návrhu zadání odstraněno 

"případně nové funkční využití" z 

textu navrhovaná změna. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

zadání rozšířen výčet výkresů o výkres 

č. 4. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 3 MŽP bude 

upravena formulace textu předmětu 

změny (v přehledové tabulce i v 

popisu jednotlivých změn) z 

navrženého textu "vymezení územní 

rezervy pro koridor" na text 

"vymezení územní rezervy pro". 

Schváleno 8-0-0

3119

vymezení koridoru 

územní rezervy 

kolejového spojení Praha 

- Brandýs nad 

Labem/Stará Boleslav

současný stav - výkres č. 

4, 5

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 

příp. nové funkční využití

Praha - Čakovice , Praha - 

Vinoř, Praha 19
413602

Návrh zadání změny byl 

projednán. Ze změnou 

nesouhlasí připomínkující 

číslo 300, 309, 321, 331, 336, 

339, 356. Pořizovatel na 

základě projednání návrhu 

zadání změny doporučuje 

pokračovat v pořizování 

změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii.

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 18 OCP MHMP 

bude z návrhu zadání odstraněno 

"případně nové funkční využití" z 

textu navrhovaná změna. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

zadání rozšířen výčet výkresů o výkres 

č. 4.

Schváleno 7-0-0



3120

uvedení do souladu s 

pořizovanou aktualizací 

č. 2 ZÚR (nový koridor 

územní rezervy pro trať 

VRT Praha – Benešov 

(Brno))

současný stav - výkres č. 

4, 5

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 

příp. nové funkční využití

Praha - Benice , Praha - 

Dolní Měcholupy , Praha - 

Kolovraty , Praha - 

Křeslice , Praha - 

Petrovice , Praha 10, 

Praha 15, Praha 22

5124455

Návrh zadání změny byl 

projednán. Se změnou 

nesouhlasí připomínkující č. 

308, 322, 323, 324, 337, 338, 

340, 342, 343, 358, 361. Na 

základě projednání 

pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování 

změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 18 OCP MHMP 

bude z návrhu zadání odstraněno 

"případně nové funkční využití" z 

textu navrhovaná změna. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

návrhu zadání rozšířen výčet výkresů 

o výkres č. 4. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 3 MŽP bude 

upravena formulace textu předmětu 

změny (v přehledové tabulce i v 

popisu jednotlivých změn) z 

navrženého textu "vymezení územní 

rezervy pro koridor" na text 

"vymezení územní rezervy pro". 

Schváleno 8-0-0

3121

vymezení koridoru 

územní rezervy pro tzv. 

Nové spojení II 

(železniční tunely pod 

centrem města)

současný stav - výkres č. 

4, 5

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 

příp. nové funkční využití

Praha 1, Praha 10, Praha 

2 , Praha 3, Praha 4, 

Praha 5, Praha 8

3431250

Návrh zadání změny byl 

kladně projednán. 

Pořizovatel na základě 

projednání doporučuje 

pokračovat v pořizování 

dané změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 18 OCP MHMP 

bude z návrhu zadání odstraněno 

"případně nové funkční využití" z 

textu navrhovaná změna. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

návrhu zadání rozšířen výčet výkresů 

o výkres č. 4. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 3 MŽP bude 

upravena formulace textu předmětu 

změny (v přehledové tabulce i v 

popisu jednotlivých změn) z 

navrženého textu "vymezení územní 

rezervy pro koridor" na text 

"vymezení územní rezervy pro". 

Přerušeno 7-0-0

3122

vymezení VPS, vymezení 

tramvajové trati, tzv. 

Východní tramvajové 

tangenty

současný stav - výkres č. 

4, 5, 25

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 25, 

příp. nové funkční 

využití, vymezení VPS 

pro úseky tramvajové 

tratě

Praha 10, Praha 11, 

Praha 3, Praha 4
1470126

Návrh zadání změny byl 

projednán. Se změnou 

nesouhlasí připomínkující č. 

334, 362, 367, 368, 369, 370. 

Na základě výsledků 

projednání pořizovatel 

doporučuje pokračovat v 

pořizování změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii. 

Pro návrh změny je třeba zpracovat 

dokumentaci VVURÚ. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

zadání rozšířen výčet výkresů o výkres 

č. 4 a 25. Dále bude doplněn do 

zadání požadavek na vymezení VPS 

pro úseky tramvajové tratě. 

Schváleno 7-0-0



3123

vymezení VPS, vymezení 

tramvajové trati, tzv. 

Východní tramvajové 

tangenty

současný stav - výkres č. 

4, 5, 25

navrhovaný stav - výkres 

č. 4, 5, 25, 

příp. nové funkční 

využití, vymezení VPS 

pro úseky tramvajové 

tratě

Praha 10, Praha 4 320940

Návrh zadání změny byl 

projednán. Se změnou 

nesouhlasí připomínkující č. 

302, 303, 310, 318, 319, 320, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 

332, 345, 346, 347, 348, 349, 

350, 351, 352, 353, 354, 355, 

357, 359, 371, 372 a 373. 

Pořizovatel na základě 

projednání návhru zadání 

doporučuje pokračovat v 

pořizování změny.

Ke zpracování návrhu je třeba doložit 

studii. 

Pro návrh změny je třeba zpracovat 

dokumentaci VVURÚ. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 IPR bude v 

zadání rozšířen výčet výkresů o výkres 

č. 4 a 25. Dále bude doplněn do 

zadání požadavek na vymezení VPS 

pro úseky tramvajové tratě. 

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 24 - MČ Praha 4 

bude rozsah území řešeného změnou 

zmenšen o území řešené změnou Z 

3071/10. 

Schváleno 6-0-0

3124

upřesnění trasy 

přiváděcího 

vodovodního řadu z 

vodojemu Jesenice II do 

jihovýchodní části Prahy 

(VPS Z/500/TV)

současný stav - výkres č. 

9

veřejně prospěšná 

stavba /VPS/ 

navrhovaný stav - výkres 

č. 9 

Praha - Benice , Praha - 

Křeslice , Praha - 

Šeberov, Praha - Újezd, 

Praha 22

0

Návrh zadání změny byl 

projednán. S projednávanou 

trasou vodovodního řadu 

nesouhlasili připomínkující č. 

42, 105 a 126. Pořizovatel na 

základě projednání 

doporučuje pokračovat v 

pořizování změny.

Pro návrh změny je třeba zpracovat 

dokumentaci VVURÚ. 

Na základě připomínky 

připmínkujícího č. 126 - MHMP OSI - 

bude navrhovaná trasa vodovodního 

řadu dána do souladu s vydaným ÚR 

č.j. P22 653/2015 OV 05 ze dne 

21.1.2015 na stavbu nazvanou č. 

stavby 40555 „Zaokruhování 

vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD 

etapa 001 – DN 800“ a ÚR č.j. P22 

985/2017 OV 05 ze dne 1. 2. 2017 na 

stavbu nazvanou č.stavby 40555 

„Zaokruhování vodovodního řadu 

PRAHA VÝCHOD etapa 0001 – DN 800 

– 2. část Pitkovice – Újezd u 

Průhonic“. 

Schváleno 7-0-0

Číslo 

změny
Rok podnětu Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část Plocha/Délka [m2/m]

Vyhodnocení 

pořizovatele
Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

P29 2018

změna kódu míry 

využití území - 

výstavba RD

čistě obytné s 

kódem míry využití 

území B /OB-B/

čistě obytné s 

kódem míry využití 

území C /OB-C/

Praha 13 683

2/ akceptuje

Vzhledem k tomu, že 

vydaná změna Z 2832 

(text. změna vyhlášky) 

jako podmíněně 

přípustné dovoluje 

"navýšení" o jeden 

stupeň, daná úprava se 

může jevit jako zbytná 

(posuzováno 

individiuálně k 

projektu).

3/ bez vyjádření
SEA - ne

NATURA - ne
Schváleno 7-0-0

Číslo 

změny
etapa předmět Stav ÚP Navrhovaná změna městská část lokalita Vyjádření pořizovatele Stanovisko DO žadatel Rok zažádání číslo usnesení informace Hlasování výboru

5. Změny ÚP přerušené ZHMP v období 2004-2010

4. Nové podněty na změny/úpravy ÚP SÚ HMP pořizované zkráceným způsobem - přerušené



650/4 N vybudování 

rychlodráhy Praha 

centrum - letiště 

Ruzyně

úseky : A - 

Masarykovo nádraží:

přesah odstavných 

kolejí

B - Holešovice:

nepatrné vychýlení 

trasy západním 

směrem 

C - Strojnická - 

Bubenská:

nepatrné posunutí 

trasy jižním směrem (s 

realizací

zastávky Praha-

Výstaviště do r.2010)

D - Stromovka:

vedení trasy raženými 

tunely mimo 

stáv.koridor ČD -

u nástupu do tunelů 

okrajově zasahuje do 

parkových

smíšené městského 

jádra /SMJ/

smíšené městského 

typu /SVM/

všeobecně obytné 

/OV/

čistě obytné /OC/

smíšené obchodu a 

služeb /SVO/

velké sportovní areály 

/ZSP/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

izolační zeleň /IZ/

orná půda /OP/

zvláštní - ostatní bez 

specifikace /ZOS/

zvláštní - ostatní bez 

specifikace /ZOS/ po 

r.2010

tratě a zařízení 

železnice /DZ1/ po 

tratě a zařízení 

železnice /DZ1/
Praha 1, Praha 7, 

Praha 6

Nové Město trasa 

Masarykovo nádr.- 

letiště Ruzyně; 

Holešovice ; 

Bubeneč ; Dejvice ; 

Veleslavín ; Liboc, 

Ruzyně

Vzhledem k nedořešené 

situaci PRAK-Metro-

České dráhy se změna 

pozastavuje.

Ministerstvo dopravy a 

spojů ČR

2002 20/15

Neschváleno 7-0-0

658/5 Z

vybudování zázemí 

pro sportovní a 

rekreační areál

sady a zahrady /PSZ/

louky, pastviny /NL/

sloužící oddechu /SO/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/ po r.2010 

přístavy /DPR/ po 

r.2010

vodní plochy /VOP/ po 

r.2010

smíšené obchodu a 

služeb /SVO/
Praha 16

Radotín 3078, 3094, 

3095, 3073/2

Doporučujeme projednání 

změny pozastavit do doby 

pořízení Z-0720/00. 

Změnu nedoporučuje 

SÚRM/URB, nesouhlasí 

MD ČR a DOSS s funkcí 

SVO, nedoporučuje z 

hlediska záplavového 

území. Příp.návrh změny 

bude respektovat 

podmínku DOSS.

Výstavba podzemních 

vedení, spol.s r.o.
2002 17.VI Neschváleno 7-0-0

683/5 Z
výstavba rodinného 

domu

zahrádky a 

zahrádkové osady

obytné malých sídel 

/OMS/
Praha 12 Točná 717- část

Doporučujeme pozastavit 

projednání změny do doby 

pořízení urbanistické 

studie Točná - viz 

požadavek SURM/URB.

Cerman Tomáš 2002 17.VI Neschváleno 7-0-0



771/5 Z

ochrana území před 

povodní navýšením 

terénu 

do úrovně 

stáv.navigace, 

vybudování sportovišť

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

izolační zeleň IZ/

sloužící sportu /SP/ Troja Troja 1639/1-6

Doporučujeme pozastavit 

projednání změny do doby 

pořízení Z-0720/00. 

Změnu nedoporučuje 

MHP/OŽP, nesouhlasí 

Povodí Vltavy a.s. 

Příp.zadání bude 

rozšířeno-viz požadavek 

SURM/URB, budou 

respektovány limity využití 

území.

Losenský Josef,

Navrátilová Jiřina
2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

791/5 Z

výstavba rodinných 

domů

odstranění velkého 

rozvojového území

lesní porosty /LR/

VRÚ

čistě obytné /OC/ Praha 19
Kbely 1892, 1914, 

1915/1-část

Nelze předložit ke 

schválení. Záporné 

stanovisko DOSS.

záporné stanovisko MHMP 

OCP

Ing. Karel a Marie 

Průchovi
2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

892/5 Z
výstavba rodinných 

domů

zahrádky a 

zahrádkové osady

obytné malých sídel 

/OMS/
Praha 12 Točná 722/2,3

Doporučujeme pozastavit 

projednání změny do doby 

pořízení US Točná - viz 

požadavek SURM/URB.

Kugler Jindřich,

Kugler Josef
2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

893/ Z
stáv.přestavba objektu 

- rodinný dům

zahrádky a 

zahrádkové osady
čistě obytné /OC/ Praha 12 Točná 730, 731

Doporučujeme pozastavit 

projednání změny do doby 

pořízení US Točná - viz 

požadavek SURM/URB.

Hušinová Irena 2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

913/6 N
výstavba obytných 

objektů v severní části

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

zahrádky a 

zahrádkové osady 

/PZO/

čistě obytné /OB/

zeleň městská a 

krajinná/ZMK/

Praha 4

Podolí 

1194,1190,1191,1195/

1-část, ul.Nad 

Pekařkou

Návrh změny byl 

projednán. Doporučujeme 

ke schválení. Se změnou 

nesouhlasí OS a sousední 

obyvatelé.

SKANSKA CZ, a.s. 2003 20/70 Neschváleno 7-0-0

928/5 Z
výstavba rodinných 

domů

parky a parkově 

upravené plochy /PP/
čistě obytné /OC/ Libuš

Libuš 888/3, 888/5-

část, při ul.U 

zahrádkářské kolonie

Nelze předložit ke 

schválení. Záporné 

stanovisko DOSS.

Kula Jaroslav,

Myslíková Libuše,

Nováková Marie,

Tylingr František,

Ungrová Zdenka

2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

929/5 Z
výstavba rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/
čistě obytné /OC/ Libuš Písnice 1006/1, 135/1

Nelze předložit ke 

schválení. Záporné 

stanovisko DOSS, 

nesouhlas fyz.osob.

Bockjeová Jana,

Matulová Pavla,

Melzmufová Marie

2003 17.VI Neschváleno 7-0-0

1013/6 Z
výstavba bytových 

domů

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

suché poldry /SUP/

čistě obytné /OC/ Praha 14
Hostavice 8/1,10/2,11 - 

část

Vzhledem k nesouhlasu 

občanského klubu a 

nedoporučení 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

Neužil Pavel 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1019/6 Z
výstavba obytného 

souboru

smíšené městského 

typu /SVM/

čistě obytné /OC/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

sady a zahrady /PSZ/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

ÚSES

čistě obytné /OC/ Praha 9
Libeň lokalita Podvinný 

mlýn

Vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

ICKM PODVINNÝ 

MLÝN, s.r.o.
2004 35/6 vlna 08 Neschváleno 7-0-0



1074/6 Z
výstavba rodinných 

domů

orná půda /OP/

sloužící sportu /SP/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

čistě obytné /OC/ Praha - Koloděje
Koloděje 759/1-6, při 

ul.Podzámecká

Vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele UPn a 

Národního památkového 

ústavu nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

MČ Praha Koloděje 2004 35/6 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1104/6 Z
výstavba doplňkových 

zařízení

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

všeobecně obytné 

/OV/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

Praha - Petrovice
Petrovice 423/49, 

423/50, 423/51

Návrh změny nelze pořídit 

pro zamítavé stanovisko 

dotčeného orgánu státní 

správy – OOP MHMP.

Isholová Andrea 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1107/6 Z
výstavba rodinného 

domu

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

ÚSES

čistě obytné /OC/ Praha - Šeberov
Šeberov 99/10 - 

příp.část

Vzhledem k nedoporučení 

OOP MHMP a 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

Šobr Václav 2003 35/6 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1135/ Z
výstavba rodinného 

domu

přírodní nelesné 

plochy /ZN/
čistě obytné /OC/ Praha - Královice

Královice 302/1, při ul. 

K Markétě

Vzhledem k nedoporučení 

OOP MHMP, zpracovatele 

UPn a Národního 

památkového ústavu 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

Jaroslav a Ondřej 

Antošovi
2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1144/6 Z
výstavba souboru 

rodinných domů

louky, pastviny /NL/

sady a zahrady /PSZ/

lesní porosty /LR/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

čistě obytné /OC/ Praha - Troja, Praha 8

; Troja lokalita Velká 

Skála, při ul.Pod 

Havránkou

Změna je přerušena na 

žádost žadatele.

záporné stanovisko MHMP 

OCP
MČ Praha 8 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1165/7 Z
výstavba rodinných 

domů
louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OB/ Praha - Nebušice

Nebušice 1200/6, při 

ul.Nebušická

Nelze pořídit pro zamítavé 

stanovisko dotčeného 

org.stát.správy - 

OOP/MHMP. Žadatel 

požádal o pozastavení 

projednání změny.

Hlinka Jaroslav 2004 13/30

vlna 08; původně vlna 06; 

přerušeno na ZHMP usn.č. 35/6 ze 

dne 23.2.2006

Neschváleno 7-0-0

1184/7 Z
izolovaná bytová 

výstavba

zdravotnictví a sociální 

peče /VVZ/
čistě obytné /OB/ Praha 6 Bubeneč 1318/1 - část

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn, 

nesouhlasí MŽP, NPÚ. 

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny.

Nebeský klid 

a.s.(předseda 

představenstva 

H.Felix)

2004 13/30

vlna 08; původně vlna 06; 

přerušeno na ZHMP usn.č. 35/6 ze 

dne 23.2.2006

Neschváleno 7-0-0

1192/6 Z
výstavba bytových 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

čistě obytné /OC/

ÚSES

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

čistě obytné /OC/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

Praha 6

Veleslavín 473/1, 

473/314, 473/320, 

473/491

Změna je přerušena na 

žádost žadatele.
Herma Pavel 2004 35/6 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1199/7 Z
výstavba obytných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/
čistě obytné /OB/ Praha 4 Braník 188/1

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny.

MONTE VERDE.CZ, 

a.s. Josef Dvořák
2004 13/30

vlna 08; původně vlna 06; 

přerušeno na ZHMP usn.č. 35/6 ze 

dne 23.2.2006

Neschváleno 7-0-0

1205/6 Z

vybudování 

ubytovacího zařízení, 

založení sadu

zahrádky a 

zahrádkové osady 

lesní porosty /LR/ po 

r.2010

všeobecně obytné 

/OV/

sady a zahrady /PSZ/

Praha 6 Dejvice 1687
Změna je přerušena na 

žádost žadatele.

Ishola Suznn,

Isholová Andrea
2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0



1208/6 Z
výstavba rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

louky, pastviny /NL/

čistě obytné /OC/ Praha 13
Stodůlky 2339/100 - 

část

Změna je přerušena na 

žádost žadatele.

CENTRAL GROUP 

a.s.
2004 35/6 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1220/6 Z
výstavba rodinného 

domu

přírodní nelesní plochy 

/ZN/
čistě obytné /OC/ Praha 6 Dejvice 1663

Změna je přerušena na 

žádost žadatele.

Ishola Suznn,

Isholová Andrea
2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1248/6 Z

výstavba 

polyfunkčních objektů 

s možností 

rekreačních aktivit a 

zachování veřejně 

prospěšné stavby pro 

školství

veřejné vybavení - 

školy /VVS/

sloužící sportu /SP/

všeobecně obytné 

/OV/

VPS - 11/VS/5

smíšené městského 

typu /SVM/

smíšené obchodu a 

služeb /SVO/

veřejné vybavení - 

školy /VVS/ - značka, 

plošně nedefinována

VPS

Praha 5
Hlubočepy 

1798/17,21,24

Vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

NABEL, a.s.,

Petr Vocel s.r.o.,

Zadina Josef

2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1266/7 Z
výstavba rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

lesní porosty /LR/

sloužící sportu /SP/ - 

značka, plošně 

nedefinována

čistě obytné /OB/ Praha 5
Košíře 1426, 1427/1- 

část

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny.

Pražák Tomáš 2004 13/30

původně vlna 06; přerušeno na 

ZHMP usn.č. 35/6 ze dne 

23.2.2006; pozastaveno na návrh 

žadatele

Neschváleno 7-0-0

1272/6 Z

urbanistické dořešení 

území, výstavba 

polyfunkčního objektu

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

smíšené městského 

jádra /SMJ/
Praha 1

Nové Město 2360/2 

příp.další, při 

ul.Nábř.L.Svobody - 

Revoluční

Změna je přerušena na 

žádost žadatele.

záporné stanovisko MHMP 

OPP
MČ Praha 1 2004 35/6 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1288/6 Z
využití pro potřeby 

sportovního zařízení
louky, pastviny /NL/

sloužící oddechu 

/SO1,3/
Praha 10 Záběhlice 2690/2,5

Vzhledem k nedoporučení 

OOP MHMP a 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

CAP P s.r.o. 2004 35/6 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1291/6 Z
uvedení do souladu se 

stáv.rodinným domem
louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OC/ Praha 10

Záběhlice 2690/6 - 

část

Vzhledem k nesouhlasu 

MČ Praha 10 a 

nedoporučení OOP 

MHMP, zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

CAP P s.r.o. 2004 35/6 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1292/6 Z

vybudování 

tělovýchovnécho 

centra

sady a zahrady /PSZ/
sloužící oddechu 

/SO1,3/
Praha 10

Záběhlice 77, 79/1, 86, 

87 - část

Vzhledem k nedoporučení 

OOP MHMP 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

CAP P s.r.o. 2004 35/6 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1303/6 N

zohlednit stávající 

způsob využití 

pozemků

všeobecně obytné 

/OV/
čistě obytné /OB/ Praha 11

Chodov 

3336/73,74,75,76

Návrh změny byl kladně 

projednán. Doporučujeme 

ke schválení.

MČ Praha 11 2004 20/70 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1328/6 Z

rozšíření stávajících 

ploch zeleně a 

stabilizace 

vodního režimu

orná půda /OP/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

urbanisticky významné 

komunikace /S3/

lesní porosty /LR/ Praha - Suchdol

Suchdol 2216/1; 

2217/2 a další, "Kozí 

hřbety"

Vzhledem k nesouhlasu 

Ředitelství silnic a dálnic a 

nedoporučení 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

MHMP/OMZ 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1329/6 Z
zalesnění a stabilizace 

vodního režimu
orná půda /OP/ lesní porosty /LR/ Praha - Suchdol Suchdol 2195/13 - část

Vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele UPn 

nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny.

MHMP/OMZ 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0



1330/6 Z

propojení přírodního 

parku a přírodní 

památky, 

stabilizace vodního 

režimu

orná půda /OP/ lesní porosty /LR/ Praha - Lysolaje Lysolaje 474/1,2,9

Vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele UPn a 

Národního památkového 

ústavu nedoporučujeme 

zpracovat návrh změny. 

Doplněk: Změna je 

přípustná dle zákresu. Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

MHMP/OMZ 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1374/7 Z
areál bydlení pro 

seniory - rodinné domy
orná půda /OP/ čistě obytné /OB/ Praha 12

Cholupice PK 104/8-

10, "Vrtilka"

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn. Žadatel 

požádal o pozastavení 

projednání změny. 

Doplněk: Návrh změny 

bude respektovat 

podmínku DOSS.

Advokátní kancelář 

JUDr. Alan Korbel
2004 13/30

vlna 08; původně vlna 06; 

přerušeno na ZHMP usn.č. 35/6 ze 

dne 23.2.2006

Neschváleno 7-0-0

1406/7 Z
výstavba rodinných 

domů

zahradnictví /PZA/

sady a zahrady /PSZ/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

čistě obytné /OB/ Praha - Koloděje Koloděje 668, 667/2,3

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn a NPÚ. 

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny. Doplněk: Návrh 

změny bude respektovat 

podmínku DOSS.

Ciprová Marie

Ferfecký Otakar

Nykodým Miroslav

Ing. Šeba Jarmil

Švíbková Zdeňka

Kaněra Petr

2004 13/30

vlna 08; původně vlna 06; 

přerušeno na ZHMP usn.č. 35/6 ze 

dne 23.2.2006

Neschváleno 7-0-0

1482/7 Z

vybudování nájezdové 

rampy pro 

bezkonfliktní napojení 

měst.komunikační sítě 

na dálniční tah

smíšené městského 

typu /SVM/

veřejné vybavení - 

zdravotnictví /VVZ/

vybraná komunikační 

síť /S4/

izolační zeleň /IZ/

Praha 9
Střížkov nájezd MÚK 

Vysočanská-Liberecká

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele.

MHMP/SURM 2004 13/30

původně vlna 06; přerušeno na 

ZHMP usn.č. 35/6 ze dne 

23.2.2006; pozastaveno na návrh 

žadatele

Neschváleno 7-0-0

1483/7 Z

vybudování nájezdové 

rampy pro 

bezkonfliktní napojení 

měst.komunikační sítě 

na dálniční tah

smíšené městského 

typu /SVM/

vybraná komunikační 

síť /S4/

izolační zeleň /IZ/

Praha 8
Libeň nájezd MÚK 

Liberecká-Střelničná

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele.

MHMP/SURM 2004 13/30

původně vlna 06; přerušeno na 

ZHMP usn.č. 35/6 ze dne 

23.2.2006; pozastaveno na návrh 

žadatele

Neschváleno 7-0-0

1491/6 N
změna tvaru křižovatky 

na kruhovou

vybraná komunikační 

síť /S4, S2/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

izolační zeleň /IZ/

vybraná komunikační 

síť /S4/

izolační zeleň /IZ/

příp. sběrné 

komun.měst.významu 

/S2/

Praha 4

Braník křížení 

ul.Vrbova - severní 

sjezd Jižní spojky

Změna byla přerušena na 

žádost žadatele.
MHMP/SURM 2004 20/70 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0



1515/6 Z

vyjmutí z velkého 

rozvojového území

výstavba obytných 

objektů s vybaveností,

uvedení polohy 

nábřežní hrany do 

souladu se skutečností

VRÚ

přístavy

řeky, potoky, plavební 

kanály /VOP/

smíšené městského 

typu /SVM/

přístavy

Praha 5

Smíchov 5042/2,6-13; 

5046/1,4 - "přístav 

Smíchov"

Návrh změny nelze pořídit 

pro zamítavé stanovisko 

dotčeného orgánu státní 

správy – OPP MHMP. 

Doplněk: Pro zpracování 

návrhu změny žadatel 

doloží podrobnější řešení 

změny studií. Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží akustickou 

studii. Pro zpracování 

návrhu změny je 

požadována SEA.

České přístavy, a.s. 2004 35/6 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1532/7 Z
výstavba rodinných 

domů

veřejné vybavení - 

školy /VVS/

izolační zeleň /IZ/

čistě obytné /OB/ Praha 12
Modřany 1654; 1656/2; 

4137/35,291; 4022/2,3

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn, 

nesouhlasí MŽP. Žadatel 

požádal o pozastavení 

projednání změny. 

Doplněk: Pro zpracování 

návrhu změny žadatel 

doloží podrobnější řešení 

změny studií.

Hadrabová Hana

Raisová Jaroslava
2004 13/30 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1569/7 Z
výstavba rodinných 

domů
louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OB/ Praha 13 Jinonice 1995 - část

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

JUDr. Buriánková 

Alina
2005 13/30 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1571/7 Z

výstavba a 

provozování 

skladovacího a 

logistického areálu

zvláštní - ostatní bez 

specifikace /ZOS/

smíšené městského 

typu /SVM/

parky a parkově 

upravené plochy /PP/

soužící oddechu 

/SO4,5,7/

louky, pastviny /NL/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

sady a zahrady /PSZ/

zvláštní - ostatní /ZVO/

všeobecně smíšené 

/SV/

Praha 20

Horní Počernice 

bývalý areál Xaverov, 

východně od ul.Ve 

Žlíbku

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn a 

nesouhlasu MŽP ČR. 

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

LOXIA, a.s. 

jana.koucka@flowman

agement.cz - nový 

majitel

2005 13/30 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1572/7 N obytná výstavba
veřejné vybavení - 

školy /VVS/
čistě obytné /OB/ Praha - Satalice

Satalice 293, 294, 287-

289, 347, 357/1-část

Zástupce žadatele 

požádal o přerušení 

pořizování změny.

České dřevařské 

závody Praha , a.s.
2005 35/38 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1573/7 N
výstavba obytných 

domů

smíšené obchodu a 

služeb /SVO/
čistě obytné /OB/ Praha - Satalice

Satalice 349, 351, 352, 

354, 357/1-část

Zástupce žadatele 

požádal o přerušení 

pořizování změny.

České dřevařské 

závody Praha , a.s.
2005 35/38 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1574/7 N
výstavba rodinných 

domů

služeb a nerušící 

výroby /VN/
čistě obytné /OB/ Praha - Satalice

Satalice 344, 345, 355, 

357/1-část

Zástupce žadatele 

požádal o přerušení 

pořizování změny.

České dřevařské 

závody Praha , a.s.
2005 35/38 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0



1615/7 Z
výstavba rodinných 

domů

orná půda /OP/

louky, pastviny /NL/ po 

r.2010

čistě obytné /OB/ Praha - Koloděje

Koloděje 655/2-6, 

666/2-4, 102/2,7,8; při 

ul.K Dubči

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Návrh 

změny bude respektovat 

podmínku DOSS.

PROARCH group, 

s.r.o. Ing. Trager
2005 13/30 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1679/7 Z
výstavba obytné 

skupiny

sloužící sportu /SP/

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

všeobecně obytné 

/OV/
Praha 12

Modřany 3327/1, 3329, 

3330 - část

Návrh zadání byl 

projednán. Doporučujeme 

zpracování návrhu změny. 

Se změnou nesouhlasí 

MŽP ČR. Doplněk: Změna 

je přípustná podle zákresu 

upraveného na 

zákl.výsl.projednání.

UAS, s.r.o. 2005 13/30
řešeno v rámci 

Z 1438/00
Neschváleno 7-0-0

1680/7 Z

smíšená komerční 

výstavba s podílem 

bydlení

zvláštní - ostatní bez 

specifikace /ZOS/

všeobecně smíšené 

/SV/
Praha 12

Modřany 3251, 3252, 

3253, 3254, 3255/1-3, 

3256

Návrh zadání byl kladně 

projednán. Doporučujeme 

zpracování návrhu změny.

UAS, s.r.o. 2005 13/30
řešeno v rámci

Z 1438/00
Neschváleno 7-0-0

1701/7 N
vybudování otočky 

MHD

orná půda /OP/

všeobecně obytné 

/OV/ po r.2010

plochy a zařízení 

hromad.dopravy osob, 

parkoviště P+R /DH/

Praha - Nebušice
Nebušice západní část 

ul.Sichrovského

Návrh změny byl kladně 

projednán. Doporučujeme 

jeho přerušení do doby 

rozhodování o návrhu Z-

1868/07, neboť se vydání 

obou změn vzájemně 

vylučuje. Doplněk: Vydání 

změny je možné jen 

pokud nebude vydána Z-

1868/07.

MČ Praha - Nebušice 2004 35/38
řešeno v rámci 

Z 1868/07
Přerušeno 7-0-0

1768/7 Z

výstavba rodinných 

domů s pásem zeleně 

podél ochr.pásma

sloužící oddechu /SO1/

čistě obytné /OB/

sady, zahrady, vinice 

/PS/

Praha 6
Břevnov 2568/1, 

2567/1-část

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn a NPU 

a nesouhlasí MČ a MŽP 

ČR. Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií. 

Návrh změny bude 

respektovat podmínku 

DOSS.

JUDr. Špitálská 

Zuzana

MUDr. Bureš Radim

2005 13/30 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1770/7 Z
výstavba rodinného 

domu
sady a zahrady /PSZ/ čistě obytné /OB/ Praha 6

Dejvice 2140, při 

ul.Pokojná

Nelze pořídit pro zamítavé 

stanovisko dotčeného 

org.stát.správy - 

OOP/MHMP. Žadatel 

požádal o přerušení 

projednání změny.

záporné stanovisko MHMP 

OCP
Mgr. Lukášová Eva 2005 13/30 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1810/7 Z

výstavba obytného 

domu a příjezdové 

komunikace 

k sousednímu 

pozemku

přírodní nelesní plochy 

/ZN/
čistě obytné /OB/ Praha 5 Smíchov 743/1

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

záporné stanovisko MHMP 

OCP

Ing.Arch. Koldrtová 

Jana
2005 13/30 vlna 08 Přerušeno 7-0-0



1814/7 Z
výstavba rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

orná půda /OP/

čistě obytné /OB/ Praha 5
Jinonice 1037, při ul.U 

opatrovny

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn a 

nesouhlasu obč.sdružení. 

Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií. 

Návrh změny bude 

respektovat podmínku 

DOSS.

Krepindl Jiří 2005 13/30 vlna 08 Přerušeno 7-0-0

1818/7 Z

urbanistické dořešení 

celé oblasti s možností 

realizace před r.2010

orná půda /OP/

sloužící oddechu /SO3/

zahrádky a 

zahrádkové osady 

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

čistě obytné /OC/ po 

r.2010

smíšené městského 

typu /SVM/ po r.2010

parky a parkově 

upravené plochy /PP/ 

po r.2010

lesní porosty /LR/ po 

r.2010

přírodní nelesní plochy 

/ZN/ po r.2010

izolační zeleň /IZ/ po 

r.2010

čistě obytné /OB/

všeobecně smíšené 

/SV/

oddechu /SO3/

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

lesní porosty /LR/

izolační zeleň /IZ/

Praha 5
Radlice severní svah 

"Dívčích hradů"

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

je požadována SEA. Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií. 

Změna je přípustná podle 

zákresu upraveného na 

zákl.výsl.projednání.

MČ Praha 5 2005 13/30 pozastaveno na návrh žadatele Přerušeno 7-0-0

1826/7 Z
výstavba obytných a 

rodinných domů

sloužící oddechu 

/SO1,3/

čistě obytné /OB/

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

oddechu /SO1,3/

Praha 5

Jinonice 

1394/1;1396/1;1397;13

98/1,2;1399;1400

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

je požadována SEA. Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

EKOSPOL, a.s. 2005 13/30 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1829/7 Z
výstavba dvou 

rodinných domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/
čistě obytné /OB/ Praha 5 Hlubočepy 1044/1

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele.

Krištofová Marie

Krištof Marek
2005 13/30 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0



1841/7 Z

výstavba bytových a 

rodinných domů, 

drobné služby

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

orná půda /OP/

čistě obytné /OB/

všeobecně smíšené 

/SV/

Praha - Dolní Chabry
Dolní Chabry PK 

379,381 - část

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

zpracovatele ÚPn a OOP 

MHMP. Žadatel požádal o 

pozastavení projednání 

změny. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií. 

Změna zákresu upravena 

na zákl.výsl.projednání při 

respektování podmínky 

DOSS.

Vomáčka Václav 2005 13/30 vlna 08 Neschváleno 7-0-0

1864/7 Z

umístění národního 

fotbalového stadionu 

včetně 

souvisejících 

funkčních řešení,

vyhlášení veřejně 

prospěšné stavby

smíšené městského 

jádra /SMJ/

smíšené městského 

typu /SVM/

čistě obytné /OC/

všeobecně obytné 

/OV/

veřejné vybavení - 

školy /VVS/

veřejné vybavení - 

armáda a bezpečnost 

/VVA/

sloužící sportu /SP/

vybraná komunikační 

síť /S2,S4/

urbanisticky významné 

komunikace /S3/

veřejná prostranství 

/DVP/

technické vybavení - 

odkanalizování /TK/

hřbitovy

záchytná parkoviště 

P+R /DPZ/ - značka, 

zvláštní - ostatní /ZVO/

smíšené městského 

jádra /SMJ/

všeobecně smíšené 

/SV/

čistě obytné /OB/

všeobecně obytné 

/OV/

veřejné vybavení /VV/

sportu /SP/

vybraná komunikační 

síť /S2,S4/

urbanist. významné 

plochy a dopravní 

spojení /DU/

technické vybavení - 

vodní hospodářství 

/TVV/

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

parky, historické 

zahrady a hřbitovy /ZP/

izolační zeleň /IZ/

Praha 13, Praha - 

Řeporyje

Třebonice území mezi 

ul.Jeremiášova-

Jinočanská-

obv.komunikace 

Západ.města a 

Dalejský potok; 

Stodůlky ; Řeporyje

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

je požadována SEA. Pro 

zpracování návrhu změny 

bude doloženo 

podrobnější řešení změny 

studií.

Útvar rozvoje hl. m. 

Prahy
2005 13/30 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0

1870/7 Z

prodloužení 

tramvajové trati 

(výkr.č.5 ÚPn)

příp.související změny 

funkčního využití

vyhlášení veřejně 

prospěšné stavby

vybraná komunikační 

síť /S4/

urbanisticky významné 

komunikace /S3/

další funkce - viz 

výkr.č.4 ÚPn

tramvajové tratě - 

návrh (výkr. č. 5 ÚPn)

vybraná komunikační 

síť /S4/

urbanist. významné 

plochy a dopravní 

spojení /DU/

další funkce - bude 

upřesněno

VPS

Praha 6, Praha - 

Suchdol, Praha - 

Lysolaje

Dejvice ; Bubeneč ; 

Suchdol ; Sedlec ; 

Lysolaje v úseku 

"Podbaba - Suchdol"

Projednání změny je 

pozastaveno na návrh 

žadatele. Doplněk: Pro 

zpracování návrhu změny 

žadatel doloží podrobnější 

řešení změny studií.

Útvar rozvoje hl. m. 

Prahy

MČ Praha 6

2005 13/30 pozastaveno na návrh žadatele Neschváleno 7-0-0



1895/7 Z
výstavba rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy 

/ZN/

orná půda /OP/

čistě obytné /OB/ Praha 8
Čimice 990/112 při 

ulici K Mlýnu

Nedoporučujeme 

zpracování návrhu změny, 

vzhledem k nedoporučení 

MD ČR a OOP MHMP a 

nesouhlasu MČ. Žadatel 

požádal o pozastavení 

projednání změny. 

Doplněk: Pro zpracování 

návrhu změny žadatel 

doloží podrobnější řešení 

změny studií. Změna 

zákresu upravena na 

zákl.výsl.projednání. 

Návrh změny bude 

respektovat podmínku 

DOSS.

Vomáčka Václav 2005 13/30 vlna 08 Neschváleno 7-0-0


