
Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

P2776

prověření 

funkčních ploch 

v oblasti 

terminálu 

Vokovice (podle 

schválené 

varianty B)

IZ

ZMK

SV-H – 1 464

SV-G – 3 897 Praha 6

Návrh změny byl projednán. 

ZHMP schválilo po společném 

projednání další pořizování změny 

ve variantě B. 

Dotčené orgány neuplatnily 

negativní stanoviska. Uplatněna 1 

námitka proti změně ÚP a 8 

námitek požadující větší rozsah a 

vyšší kód míry využití navrženého 

SV-G. Ze stejných důvodů byly 

podány i nesouhlasné a částečně 

nesouhlasné připomínky. 

Změnu lze vydat.

Souhlas. Částečný souhlas u 

varianty B, které úvádí, že 

oproti variantě A obsahuje i 

druhou novou zastavitelnou 

plochu v přímé docházkové 

vzdálenosti ke stanici mětra, 

což považujeme z hlediska 

udržtelnéo rozvoje za vhodné 

řešení. V případě, že bude 

nadále sledovaná varianta B, 

požadujeme, aby došlo k mírné 

redukci (cca v šířce do 10 

metrů) uvažované plochy SV-G 

právě ze strany sousedící s 

lokálním biokoridorem SES 

L4/238, a to z důvdou potřeby 

prověření možnosti 

revitalizačních úprav potoka a 

případné související korekci 

ÚSES (předmětný úsek potoka 

má být součástí řešeného 

území územní studie, jejíž 

zadání aktuálně připravuje UZR 

MHMP).

Podle usnesení RMČ P6 č. 

2507/17 ze dne 21.6. 2017 

MČ P6 souhlasí s 

projednáním změny pouze ve 

variantě A. Ve variantě B je ke 

změně, kterou požadovalo 

MČ P6 ve variantě A, 

přičleněna další lokalita s 

funkčním využitím SV, která 

se nalézá zcela nezávisle na 

zcela jiných pozemcích než 

požadovaná změna ve 

variantě A.

Souhlas. 

Nedopoučuje 

variantu B.

MČ Praha 6 Schváleno 10-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

P2794

multifunkční 

centrum - 

přeměna území 

na smíšenou 

zástavbu 

městského typu

VN

SV

SV-G – 66 742

plov.zn. ZP Praha 9

Návrh změny byl projednán.

Dotčené orgány neuplatnily 

negativní stanoviska. 

Změnu lze vydat. 

Bez připomínek Bez vyjádření
Souhlas s návrhem 

změny. 
MČ Praha 9 Schváleno 10-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

P3013

změna 

funkčního využití 

ploch - stavba 

RD

z - zeleň městská 

a krajinná /ZMK/
na - čistě obytné /OB/ Praha - Ďáblice

Změnu 3013 nahrazujíe 

rozšíření sousedících změn 

3005 o ůzemí řešené 3013, 

žádost IPR o ukončení 

pořizování.

Španihel 

Lubomír
Neschváleno 10-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

P3225 2015

přičlenění ke 

stávajícímu 

areálu

- zeleň městská a 

krajinná /ZMK/ 

zvláštní - ostatní 

/ZVO/ 

- zvláštní - ostatní 

/ZVO/
Praha - Kunratice 29703

Návrh zadání změny byl projednán. 

Další pořizování změny 

nedoporučuje IPR (p.č. 165). 

Pořizovatel doporučuje ukončit 

pořizování změny.

Návrh zadání změny 

nedoporučujeme. Jedná se o 

nárůst zastavitelných ploch (§55) 

na okraji Prahy zvyšující nároky na 

IAD a mimo dosah kvalitní PID. 

Rozsah změny ÚP zčásti zasahuje 

do vymezeného území změny Z 

2845/00 (její podstatou je 

vymezení nového uličního 

propojení Dobronická -Vídeňská), 

která se bude projednávat a nelze 

vyloučit, že navržené řešení této 

změny se na základě připomínek 

může změnit. V případě, že bude 

zadání schváleno, bude třeba 

vyčkat výsledné podoby změny Z 

2845/00 po jejím schválení.

souhlas

Středisko 

společenských 

činností AV 

ČR, v.v.i.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Zpracování návrhu změny bude 

nutné koordinovat se změnou Z 

2845/00.

Neschváleno 10-0-0

4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP

7. jednání 11.6.2019

4. c) Z 3013/09 ÚP SÚ HMP (MČ Praha Ďáblice; stavba RD) - /návrh k ukončení pořizování/

Návrh k ukončeni pořizování

4. b)        Z 2794/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 9; multifunkční centrum) - /po veřejném projednání návrhu/

Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené k neschválení

4. d) změny vlny 15 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/

4. a) Z 2776/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 6; prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice) - /po veřejném projednání návrhu/ 



3229
sociální výstavba 

(mateřská škola)

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

všeobecně smíšené 

/SV/
Praha - Nedvězí 1135

Návrh zadání změny byl projednán. 

Další pořizování změny z důvodu 

sousedství čistírny odpadních vod a 

plánovaného využití (mateřská 

škola) nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18), PVS (p.č. 148) a IPR (p.č. 

165). Pořizovatel na základě těchto 

nedoporučení doporučuje ukončit 

pořizování dané změny. 

MČ Praha - 

Nedvězí

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Neschváleno 10-0-0

3235
výstavba 

rodinných domů

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/
čistě obytné /OB/ Praha - Kolovraty 4636

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 

165). Pořizovatele doporučuje 

ukončit pořizování změny.

Nesouhlas

Původně byl z roku 2006 a 

MČ s ním souhlasila (usnesení 

zastupitelstva). Cca v roce 

2016 jsme se domluvili s 

majiteli pozemků, že budeme 

souhlasit se změnou, když 

zasíťují lesní školku, která je 

na druhé straně a zpevní 

přilehlou komunikaci. Byla 

sepsána smlouva a podnět 

opět podán.

Letos jsme se dozvěděli, že je 

prý podnět podán špatně 

(chybí posunutí zeleně), která 

byla v roce 2006 součástí 

podnětu. Proto jsme na to 

samé území přijali nové 

usnesení a podnět opět 

podali. Zároveň jsme sepsali 

smlouvu s majitelem o 

zasíťování školky a zpevnění 

komunikace. Smlouva je 

tentokrát i s ověřenými 

podpisy všech spolumajitelů.

Lesní školka původně 

předpokládala, že sítě 

nepotřebuje. Nicméně pak 

přišli s tím, že děti si po 

MUDr. 

Ovečková 

Markéta

 Ing. Ovečka 

Jan

 Bc. Ovečková 

Kristina

 Ing. Ovečka 

Michal

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Neschváleno 10-0-0

3236

uvedení do 

souladu se 

skutečným 

stavem

lesní porosty 

/LR/

 sady, zahrady a vinice 

/PS/
Praha - Kolovraty 9200

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 

165). Se změnou nesouhlasí OCP 

MHMP (p.č. 18). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

ukončit pořizování změny.

Nesouhlas Nesouhlas
Ing. Olšan Petr

 Ing. Olšanová 

Květa Ph.D.

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Neschváleno 10-0-0

3237
výstavba 

rodinného domu

sady, zahrady a 

vinice /PS/, 

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.)

čistě obytné /OB/ Praha - Čakovice   1356

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18). Se změnou nesouhlasí IPR 

(p.č.165). Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje ukončit 

pořizování změny.

Nesouhlas souhlas Nesouhlas
Mgr. Kajprová 

Marie

 Kajpr Daniel

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínky 

připomínkujících č. 141 a 165 se v 

rámci zpracování návrhu změny 

bude zpracovávat společně návrh 

pro změny Z 3237/15 a Z 3238/15.

Seznam parcel bude upraven dle 

skutečného vymezení návrhu 

zadání.

Neschváleno 10-0-0



3238
výstavba 

rodinného domu

sady, zahrady a 

vinice /PS/, 

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.)

čistě obytné /OB/ Praha - Čakovice   

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18). Se změnou nesouhlasí IPR 

(p.č. 165). Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje ukončit 

pořizování změny.

Nesouhlas souhlas Nesouhlas

Ing. Deverová 

Monika

 Ing. Devera 

Martin

 Mgr. Kajprová 

Marie

 Kajpr Daniel

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínky 

připomínkujících č. 141 a 165 se v 

rámci zpracování návrhu změny 

bude zpracovávat společně návrh 

pro změny Z 3237/15 a Z 3238/15.

Seznam parcel bude upraven dle 

skutečného vymezení návrhu 

zadání.

Neschváleno 10-0-0

3246

Revitalizace 

nádraží Žižkov – 

Sever

- tratě a zařízení 

železniční 

dopravy, 

nákladní 

terminály /DZ/

- smíšené městského 

jádra /SMJ/

- případně všeobecně 

smíšené /SV/

Praha 3

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí ČD (p.č. 

144), IPR (p.č. 165) a 1 právnická 

osoba (p.č. 301). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

ukončit pořizování změny.

Chybí MČ Praha 3

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Neschváleno 10-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3227
výstavba 

rodinného domu

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/
čistě obytné /OB/ Praha - Kolovraty 363

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 

165). Na základě projednání 

změny, nesouhlasu koncepčního 

pracoviště a podpůrných vyjádření 

dotčených orgánů v procesu 

územního plánování (OCP MHMP) 

pořizovatel doporučuje ukončení 

pořizování dané změny.

Nesouhlas Chybí Nesouhlas Šimková Eva

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínky žadatele 

bude Zastupitelstvo v rámci 

procesu rozhodování o dané 

změně informováno o podané 

žádosti na pořízení změny 

zkráceným postupem pořizování v 

dalších fázích.

Neschváleno 9-0-1

3243
požadavek na 

obytné území

celoměstský 

systém zeleně 

/CSZ/, sady, 

zahrady a vinice 

/PS/, záplavová 

území (ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.), 

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

čistě obytné /OB/ Praha 9 8477

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18) a IPR (p.č. 165). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

ukončit pořizování změny.

Nesouhlas Chybí Nesouhlas

Vašíčková 

Pavla

 Božková 

Petra

 Ing. Tesař 

Štěpán

 Chrdle Pavel

 Bejšovec 

Josef

 Benešová Eva

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínky žadatele 

bude Zastupitelstvo v rámci 

procesu rozhodování o dané 

změně informováno o podané 

žádosti na pořízení změny 

zkráceným postupem pořizování v 

dalších fázích.

Neschváleno 9-0-1

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3224 bytová výstavba

orná půda, 

plochy pro 

pěstování 

zeleniny /OP/

čistě obytné s kódem 

míry využití území D 

/OB-D/

Praha - Benice 2862

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě výsledků 

projednání pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování změny.

Souhlas Souhlas  MČ, požadují OB - A
JIHOVÝCHOD

NÍ MĚSTO, 

a.s.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Schváleno 10-0-0

Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené k neschválení (zkrácený postup pořizování)

Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení



3226

změna způsobu 

užívání na 

obytnou funkci

zvláštní - ostatní 

/ZVO/

všeobecně smíšené s 

kódem míry využití 

území G /SV-G/

Praha 4 33851

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí 1 právnická 

osoba (p.č 304). MČ Praha 4 (p.č. 

24) a 2 právnické osoby (p.č. 302, 

305) požadují přerušení změny do 

doby pořízení územní studie 

daného území. Pořizovatel 

doporučuje pokračovat v 

pořizování změny.

Upozorňuje na možný konflikt s 

trasou metra D

MČ požaduje pozastavení 

změny do vypracování 

územní studie - nesouhlas

CENTRAL 

GROUP 

Pražská čtvrť 

II. a.s. 

 Ak. arch. Ing. 

Rubek 

Vlastislav

Změnu je třeba koordinovat se 

změnou ÚP Z 2440/00 (její 

podstatou je vymezení trasy metra 

D a ploch v území kolem budoucích 

stanic této trasy metra).

Přerušeno 9-0-1

3228

změna dle 

faktického stavu 

lokality

lesní porosty 

/LR/

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/
Praha - Nedvězí 1382

Návrh zadání změny byl projednán. 

Návrh zadání změny nedoporučuje 

OCP MHMP (p.č. 18). Pořizovatel na 

základě projednání změny 

doporučuje pokračovat v 

pořizování dané změny.

Bez připomínek neví o tom. (prověřit - P)
MČ Praha - 

Nedvězí
Schváleno 10-0-0

3230

vybudování 

polyfunkčního 

areálu s obytnou 

zástavbou

veřejné vybavení 

/VV/

všeobecně obytné 

/OV/
Praha 4 3235

Návrh zadání změny byl projednán. 

Další pokračování v pořizování 

změny nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18). Pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování dané 

změny.

Bez připomínek Souhlas s připomínkami Nedoporučuje SVOZ, s.r.o. Schváleno 6-0-4 

3231

vybudování 

polyfunkčního 

areálu s 

bydlením

nerušící výroby a 

služeb /VN/, 

vymezení ÚSES 

/USES/, zeleň 

městská a 

krajinná /ZMK/

všeobecně smíšené s 

kódem míry využití 

území H /SV-H/

Praha 4 19804

Návrh zadání změny byl projednán. 

MČ Praha 4 (p.č. 24) požaduje 

přerušení změny do doby pořízení 

územní studie daného území. Na 

základě projednání pořizovatel 

doporučuje pokračovat v 

pořizování dané změny.

Souhlas s připomínkami Nesouhlas
Victoria 

Security 

Printing, a.s.

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Změnu bude nutné ve fázi návrhu 

koordinovat se změnou 3071/00 a 

3123/11.

Přerušeno 9-0-0

3234

výstavba 

nafukovací 

tenisové haly 

pro zimní období

- oddechu – 

částečně 

urbanizované 

rekreační plochy 

/SO3/

sportu /SP/ Praha - Kolovraty 3792

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny. 

Návrh zadání změny 

akceptujeme za podmínky 

zachování volného průchodu 

podél vodního toku a vodní 

plochy.

Souhlas 
MČ Praha - 

Kolovraty

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Scvháleno 9-0-0-

3239
transformace 

území
sportu /SP/

všeobecně smíšené 

/SV/
Praha 4 5780

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny. 

Bez připomínek
Nesouhlas -do vypracování 

podkladové studie

Tenisový klub 

LTC 1927 

Praha - Michle, 

z.s.

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 24 - MČ Praha 4 

bude pro zpracování návrhu změny 

požadováno zpracování 

podkladové studie.

Scvháleno 7-0-2

3240
výstavba zařízení 

pro seniory

celoměstský 

systém zeleně 

/CSZ/, lesní 

porosty /LR/, 

oddechu – 

částečně 

urbanizované 

rekreační plochy 

/SO3/, oddechu 

– zařízení 

turistického 

ruchu /SO4/, 

vymezení ÚSES 

/USES/

přírodní parky 

(ve smyslu 

zákona č. 

114/1992)

všeobecně obytné 

/OV/

(případně všeobecně 

smíšené /SV/)

Praha - Nedvězí 6468

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 

165). Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Nedoporučujeme změnu v části 

jihovýchodní. Převážná část 

vymezené plochy je v 

ochranném pásmu přírodní 

rezervace. Zařízení pro seniory 

by nemělo být definováno 

plochou OV (případně SV), ale 

plochou VV.

požaduje studii
MČ Praha - 

Nedvězí

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 bude pro 

zpracování návrhu změny 

požadováno zpracování 

podkladové studie.

Schváleno 8-0-1



3241
výstavba objektu 

s veřejnou funkcí

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.), 

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/

smíšené městského 

jádra /SMJ/
Praha 1 2401

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18). Se změnou nesouhlasí MK 

(p.č. 2) a NPÚ (p.č. 133). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování dané 

změny.

Doporučujeme navrhnout 

vhodnější funkční plochu /ZKC/ 

nebo /ZVO/. Část území je v 

záplavovém území 

neprůtočném, nechráněném. V 

případě umístění objektu je 

nutno řešit vymezení 

protipovodňové ochrany (PPO) 

objektu i navázání na stávající 

linie PPO. Komplikované bude 

zajištění vhodné dopravní 

obsluhy pro případné nové 

využití.

Není MČ Praha 1

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 - IPR bude 

pro zpracování návrhu změny 

požadováno zpracování 

podkladové studie.

Přerušeno 9-0-0

3242

rozšíření služeb 

areálu Žluté 

lázně

hranice území se 

zákazem 

výškových 

staveb, oddechu 

– přírodní 

rekreační plochy 

/SO1/, vymezení 

ÚSES /USES/, 

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.)

oddechu – částečně 

urbanizované rekreační 

plochy /SO3/

Praha 4 38537

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí MČ Praha 4 

(p.č. 24), Povodí Vltavy (p.č. 164) a 

IPR (p.č. 165). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování dané 

změny.

Nesouhlas Nesouhlas 
MHMP odbor 

evidence 

majetku

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Nescvhváleno 9-0-0

3244
přesun železniční 

vlečky

izolační zeleň 

/IZ/, nerušící 

výroby a služeb 

/VN/, tratě a 

zařízení 

železniční 

dopravy, 

nákladní 

terminály /DZ/, 

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.)

nerušící výroby a 

služeb /VN/, tratě a 

zařízení železniční 

dopravy, nákladní 

terminály /DZ/

Praha 16 9557

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny. 

Podmíněný souhlas Chybí

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy

 KONDOR, 

s.r.o.

Na základě připomínkujícího č. 165 - 

IPR bude do návrhového stavu 

doplněna plocha IZ.

Schváleno 9-0-0

3245

zřízení zázemí 

pro technické 

služby

zahrádky a 

zahrádkové 

osady /PZO/

všeobecně smíšené s 

kódem míry využití 

území B /SV-B/

Praha - Suchdol 1682

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Bez přípomínek souhlas sám je žadatel
MČ Praha - 

Suchdol

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Scvháleno 6-3-0

3247

zrušení stavební 

uzávěry a VRÚ 2 - 

kasárna gen. 

Píky

armáda a 

bezpečnost 

/VVA/ 

všeobecně 

obytné s kódem 

míry využití 

území F /OV-F/ , 

velká rozvojová 

území /VRU/

armáda a bezpečnost 

/VVA/ všeobecně 

obytné s kódem míry 

využití území F /OV-F/ 

zrušení VRU a stavební 

uzávěry

Praha 6 83355

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Je třeba zajistit, aby změnou 

nebyla vyvolána potřeba další 

změny na připravovanou 

stavbu komunikačního 

propojení Evropská - 

Svatovítská (dále KES), která dle 

projektu zasahuje částečně do 

VRÚ (na jihovýchodě území 

VRÚ), oproti ÚP je KES v 

projektu - akceptováno

Chybí

Ministerstvo 

obrany - 

Odbor ochrany 

územních 

zájmů a řízení 

programů 

nemovité 

infrastruktury 

Praha

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 - IPR bude 

v hlavičce zadání změny doplněno: 

Platný stav v ÚP: "sběrné 

komunikace městského významu 

/S2/, Navrhovaná změna: sběrné 

komunikace městského významu 

/S2/ a upřesnění VPS, případně 

další funkční využití (související s 

využitím území podél KES).

Scvháleno 9-0-0-

3248

výstavba 

administrativníh

o objektu

sportu /SP/ zvláštní - ostatní /ZVO/ Praha 4 2961

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Bez připomínek Souhlas

Ekologické a 

inženýrské 

stavby, spol. s 

r.o., zkratka 

EKIS, spol. s 

r.o.

Schváleno 7-0-0



3249
požadavek na 

obytné území
sportu /SP/

čistě obytné s kódem 

míry využití území B 

/OB-B/

Praha - Slivenec 29697

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Souhlas - Předmětnou lokalitou 

prochází plánovaná trasa VPS 

31/DZ/46 (výstavba nového 

železničního koridoru III. Praha - 

Beroun včetně souvisejících 

staveb), stavba však bude v 

raženém tunelu.

Souhlas s připomínkami
MČ Praha - 

Slivenec

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 62 bude návrh 

zadání změny zmenšen dle 

požadavku připomínky.

Schváleno 7-0-0

3250

zázemí pro 

sportovní 

aktivity

louky, pastviny 

/NL/, orná půda, 

plochy pro 

pěstování 

zeleniny /OP/ 

louky, pastviny 

/NL/ , výroby, 

skladování a 

distribuce /VS/

oddechu – zvláštní 

rekreační aktivity 

/SO5/, sportu /SP/

Praha 12 8092

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Návrh zadání změny 

akceptujeme za podmínky 

změny pouze na SO5, nikoli na 

SP.

Bez připomínek

JELÍNKOVÁ 

ADRIANA

 Ing. ČERNÝ 

PETR

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínkující č. 165 

bude pro zpracování návrhu změny 

požadováno zpracování 

podkladové studie.

Schváleno 8-0-0

3251
přemístění 

plochy sportu

sportu /SP/, 

všeobecně 

smíšené s kódem 

míry využití 

území D /SV-D/

sportu /SP/, všeobecně 

smíšené s kódem míry 

využití území D /SV-D/

Praha 5 5324

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

O.K. Požadujeme koordinaci 

záměru s připravovanou 

urbanistickou studií Nový 

Barrandov, zpracovatel ateliér 

A69, jejímž zadavatelem je MČ 

Praha 5.

Chybí

Wassermanno

va 

Development 

s.r.o.

Na základě připomínkujícího 165 - 

IPR bude pro zpracování návrhu 

změny požadováno zpracování 

podkladové studie.

Přerušeno 7-0-1

3252

zázemí 

parkoviště ZOO 

Praha

veřejně 

prospěšná 

stavba /VPS/, 

veřejné vybavení 

s kódem míry 

využití území F 

/VV-F/, 

záplavová území 

(ve smyslu 

zákona č. 

254/2001 Sb.)

funkce umožňující 

umístění zázemí 

parkoviště ZOO Praha

Praha - Troja 6542

Návrh zadání změny byl kladně 

projednán. Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

O.K. Požadovaná změna ÚP je 

obsahově i vymezením území 

změny (v části stávající plochy 

VV) nejasná, je potřeba 

upřesnit funkční využití pro 

změnu. Z důvodu neponechání 

zbytkových ploch je nutné 

rozšířit řešené území na celou 

plochu VV.

Chybí

MHMP odbor 

rozvoje a 

financování 

dopravy

Na základě připomínkujícího 165 - 

IPR bude pro zpracování návrhu 

změny požadováno zpracování 

podkladové studie.

Scvháleno 7-0-2

3254
požadavek na 

obytné území

celoměstský 

systém zeleně 

/CSZ/, hranice 

území se 

zákazem 

výškových 

staveb, zeleň 

městská a 

krajinná /ZMK/

všeobecně obytné 

/OV/

(případně čistě obytné 

/OB/)

Praha - Kunratice 317

Návrh zadání změny byl projednán. 

Se změnou nesouhlasí MČ Praha-

Kunratice (p.č. 57). Pořizovatel na 

základě projednání doporučuje 

pokračovat v pořizování dané 

změny.

souhlas - Z hlavičky návrhu 

zadání změny odstranit 

„hranice území se zákazem 

výškových staveb“.

Nesouhlas - Vzhledem k tomu, že o stejnou 

změnu ÚPn žádá více žadatelů z uvedené 

poměrně rozlehlé lokality, pro přehodnocení 

negativního stanoviska MČ Praha-Kunratice by 

bylo potřeba zpracovat urbanistickou studii, ze 

které by bylo patrné, jak je řešeno dopravní 

napojení, napojení na inženýrské sítě, jaká je 

předpokládaná míra využití území. Dále je 

potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy při 

zřizování veřejně přístupných prostor 

(komunikace apod) a nová parcelace území. V 

případě, že změna ÚPn bude schválena, zamezí 

se jednou pro vždy vybudování potřebné 

komunikace do celé lokality. Žadatelka má na 

svém přilehlém pozemku parc. č. 2149 

postavené již 2 domy. Jediný prostup do zadní 

lokality, přes sousední pozemek má šířku 

pouze 3,3 m. V případě schválení změny 

povede do budoucnosti k nemožnosti vyřešit 

problém poměrně velkého území.

Šamonilová 

Květa

Z platného stavu návrhu zadání 

změny bude vypuštěna „hranice 

území se zákazem výškových 

staveb“ na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Přerušeno  5-0-4 

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení (zkrácený postup pořizování)



3232 obytné území

orná půda, 

plochy pro 

pěstování 

zeleniny /OP/

čistě obytné /OB/ Praha - Kolovraty 6695

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18) a IPR (p.č. 165). Na základě 

projednání pořizovatel doporučuje 

pokračovat v pořizování dané 

změny.

Nedoporučuje - Změna je v 

rozporu s §4 zákona 334/1992 

o Ochraně ZPF. Jedná se o 

přírodní park, rozvoj je 

konfliktní ve vztahu k 

příslušnému nařízení Rady 

HMP. Nežádoucí rozšiřování 

zastavitelných ploch (§55) na 

okraji Prahy v lokalitě, která 

nemá kvalitní obsluhu veřejnou 

dopravou. Dopravní nároky 

nové zástavby budou v tomto 

území orientovány na IAD.

Souhlas Nedoporučuje
Šmerák Josef - 

Iveta Holá!

Pro zpracování návrhu změny je 

vyžadováno zpracování 

dokumentace VVURÚ.

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Na základě připomínky žadatele 

bude Zastupitelstvo v rámci 

procesu rozhodování o dané 

změně informováno o podané 

žádosti na pořízení změny 

zkráceným postupem pořizování v 

dalších fázích.

Přerušeno 5-0-4

3253
suché poldry 

Královice
dle platného ÚP

suché poldry /SUP/

záplavové území – 

nové vymezení

Praha - Královice, 

Praha - Nedvězí 
262057

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje OCP MHMP 

(p.č. 18). Na základě projednání 

pořizovatel doporučuje pokračovat 

v pořizování dané změny.

Souhlas - Do hlavičky návrhu 

zadání změny doplnit vymezení 

VPS.

Souhlas

Z hlediska lesů: 

Předmětem návrhu 

zadání změny je 

změna funkčního 

využití ploch pro 

nové vymezení 

záplavového území 

včetně výstavby 

suchých poldrů. Tato 

změna se týká i 

funkčních ploch LR a 

lesních pozemků. Na 

těchto lesních 

pozemcích se 

nacházejí porosty 

lesních dřevin. Z 

hlediska námi 

chráněných zájmů 

nedoporučujeme 

realizaci suchých 

poldrů na pozemcích 

s lesními porosty ani 

v plochách LR.

MČ Praha - 

Královice

Na základě připomínky 

připomínkujícího č. 165 - IPR bude 

do návrhového stavu doplněna 

VPS.

Na základě připomínky žadatele 

bude Zastupitelstvo v rámci 

procesu rozhodování o dané 

změně informováno o podané 

žádosti na pořízení změny 

zkráceným postupem pořizování v 

dalších fázích.

Scvháleno 9-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

3233

změna 

funkčního využití 

s ohledem na 

změnu staveb na 

pozemku z 

dočasných na 

trvalé

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/
vŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ Praha - Čakovice   4546

Návrh zadání změny byl projednán. 

Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 165) 

a nesouhlasí s ní 2 fyzické osoby 

(p.č. 306, 307). Na základě 

projednání pořizovatel předkládá 

ZHMP změnu k rozhodnutí.

Nedoporučuje - V souladu s 

funkčním využitím OB v 

platném územním plánu byly v 

bezprostřední blízkosti 

zkolaudovány v roce 2009 

rezidenční domy nazvané 

Rezidence VIVA s 

předpokladem, že pás zeleně 

mezi stávajícím areálem VN a 

novostavbou BD bude 

zajišťovat dostatečnou ochranu 

pro udržení kvalitního životního 

prostředí v této lokalitě. 

Schválením navržené změny by 

došlo k upřednostnění zájmu 

žadatele před oprávněným 

nárokem obyvatel 

bezprostředně sousedícího 

obytného souboru na zdravé 

životní prostředí.

souhlas

Při zpracování návrhu změny bude 

třeba odůvodnit nárůst 

zastavitelných ploch dle § 55 odst. 

4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon).

Přerušeno 4-0-5

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

4. e) přerušené změny vlny 11 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/

Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – k rozhodnutí ZHMP



3121

vymezení 

koridoru územní 

rezervy pro tzv. 

Nové spojení II 

(železniční tunely 

pod centrem 

města)

současný stav - 

výkres č. 5

navrhovaný stav - 

výkres č. 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.

Částečný souhlas. Návrh zadání 

změny doporučujeme za 

podmínky rozšíření řešeného 

území. Nutno rozšířit řešené 

území zadání změny jižním 

směrem na území žst. Praha 

Smíchov i v lokalitě na 

západním okraji Karlina (u 

Florence) tak, aby území změny 

mohlo zahrnout napojení 

Nového spojení II na Negrelliho 

viadukt. Dále je třeba v hlavičce 

zadání rozšířit výkres ÚP č. 5 o 

výkres č. 4, v němž se trasa 

železniční tratě (respektive 

územní rezervy na železniční 

tratě) též vymezuje. Požadavek 

na rozšíření území změny je 

nárokován na základě 

aktuálních podkladů a 

upřesněných informací na 

budoucí řešení tratě. (Výkresy 

ZÚR v měř. 1:100 000 nemohou 

detailně postihnout všechny 

jednotlivosti odpovídající 

výrazně podrobnějšímu 

měřítku.) Nárokované rozšíření 

území změny též minimalizuje 

MČ P10: bez připomínek. MČ 

P4: částečný souhlas. MČ P5: 

souhlas

Bez připomínek IPR

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 7-1-0

datum
číslo 

usnesení
závěr

ano 468 N 4 Praha 4

Michle areál 

Pražské 

teplárenské - 

západně od 

ul.Chodovská

výstavba 

obchodníh

o střediska

služeb a nerušící výroby /VN/
zvláštní - velké obchodní 

komplexy /ZOB/

HORNBACH - Baumarkt 

CS s.r.o.
16.09.2004 20/15 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Doporučujeme 

zachování stávající 

funkce. Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

Neschváleno 8-0-0

Hlasování VUR
ZHMP

doporučení 

požizovatele

doporučení 

zpracovatele

změny v 

území
informace

4. f) změny ÚP přerušené ZHMP v období 2004 až 2010 - /doporučené určeným zastupitelem k obnovení pořizování/

aktivní 

fáze 

změny

změna etapa vlna městská část lokalita předmět stav ÚP navrhovaná změna žadatel

http://212.67.66.249/obis/tednew/(5lp2s4ajpm33lo45lr1mmd45)/tedusndetail.aspx?id=42604


ano 1144 Z 6
Praha - Troja, Praha 

8

; Troja lokalita 

Velká Skála, při 

ul.Pod 

Havránkou

výstavba 

souboru 

rodinných 

domů

louky, pastviny /NL/

 

 sady a zahrady /PSZ/

 

 lesní porosty /LR/

 

 přírodní nelesní plochy /ZN/

čistě obytné /OC/ MČ Praha 8 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Z  krajinářského 

pohledu 

nejzásadnější změna. 

Plochy jsou podle 

ZUR součástí 

specifické oblasti 

osvětové, vzdělávací 

a kulturní, rekreačně 

společenské, 

sportovní SO/1, 

součást přírodního 

parku Drahaň-Troja.   

V MPP je  navržena 

část svahů nad 

Trojou k zástavbě 

(obytná lokalita se 

nekryje zcela s 

územním rozsahem 

této změny), ale jde o 

pohledově 

exponované zelené 

svahy v přírodním 

parku, tedy o rozvoj 

problematický ve 

vztahu k ZÚR a k 

nařízení o zřízení 

přírodního parku.  Se 

změnou proto 

nesouhlasil OCP 

MHMP. Jsme názoru, 

že takový významný 

průlom do území by 

měl být řešen v 

souvislostech, tedy v 

MPP a ne dílčím 

způsobem, jaký 

představuje změna 

ÚP  – de facto jde o 

precedent pro 

zastavění zbytku 

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1220 Z 6 Praha 6 Dejvice 1663

výstavba 

rodinného 

domu

přírodní nelesní plochy /ZN/ čistě obytné /OC/
Ishola Suznn,

 Isholová Andrea
23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Navrhované využití 

OC  bylo 

nahrazeno využitím 

OB. Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem. Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

území řešeno 

změnou Z 

166/2, která 

byla 

neschválena 

ZHMP 

3.10.2002

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1248 Z 6 Praha 5
Hlubočepy 

1798/17,21,24

výstavba 

polyfunkčn

ích objektů 

s možností 

rekreačníc

h 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

NABEL, a.s.,

 Petr Vocel s.r.o.,

 Zadina Josef

23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

část území 

řešena změnou 

Z 423, která 

byla 

neschválena 

ZHMP 

30.5.2002; část 

území řešena 

změnou Z 

3012/9, 

schválené 

zadání ZHMP 

25.1.2018

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596


ano 1272 Z 6 Praha 1

Nové Město 

2360/2 

příp.další, při 

ul.Nábř.L.Svob

ody - Revoluční

urbanistick

é dořešení 

území, 

výstavba 

polyfunkčn

ího objektu

parky a parkově upravené 

plochy /PP/

smíšené městského jádra 

/SMJ/
MČ Praha 1 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Nesouhlasíme s 

pokračováním 

změny, jelikož 

umožňuje vznik 

zastavitelné funkce 

v nechráněném 

záplavovém území. 

Pokud by se trvalo 

na pokračování, tak 

je nutno přeřešit 

trasování linie 

PPO; namísto 

plochy SMJ by 

měla v tomto 

případě být 

vymezena plocha 

VV nebo ZVO – s 

ohledem na důraz 

na veřejnou funkci 

objektů na nábřeží . 

Pozn. - KVP 

pořizuje studii na 

předpolí 

Štefánikova mostu, 

která s prostrovým 

dotvořením nového 

náměstíčka na 

předpolí mostu a 

částečným 

zastavěním 

pozemku uvažuje.   

Prostor předpolí 

Štefánikova mostu 

není stabilizován, 

měl by být dále 

řešen v kontextu - 

území řešeno 

změnou Z 

3241/15

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1288 Z 6 Praha 10
Záběhlice 

2690/2,5

využití pro 

potřeby 

sportovníh

o zařízení

louky, pastviny /NL/ sloužící oddechu /SO1,3/ CAP P s.r.o. 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

URM v minulosti 

nesouhlasil kvůli 

omezení ploch 

zeleně (ještě 

k tomu s CSZ), 

kvůli zásahu do 

průtočného 

zátopového území 

a kvůli tomu, že jde 

vlastně o legalizaci 

černé stavby. 

(Mimochodem, je to 

i součástí 

přírodního parku.) 

Šlo by o nevhodný 

precedens (vlastně 

návod na způsob 

jak obcházet 

zákon). Tenisový 

areál Hamr nejspíš 

nikdo nezlikviduje, 

ale v případě 

Z1288 jde de facto 

o potvrzení něčeho, 

co vzniklo zčásti v 

rozporu s ÚP.  

Souvisí s Z1291 a 

Z1292 -  v případě 

1291 se výrazně 

nevešli s domem 

do obytné plochy (a 

chtějí si to potvrdit) 

a v případě 1292 

jde o další rozvoj 

sportovišť.  Pozn.: 

Vzhledem k 

území řešeno 

změnou Z 517, 

kde DO podal 

záporné 

stanovisko; 

podnět 

61/2015, který 

VURM 

nedoporučil 

14.3.2018, 

podnět 

nekompletní 

(zažádáno 

zkráceně)

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1291 Z 6 Praha 10
Záběhlice 

2690/6 - část

uvedení do 

souladu se 

stáv.rodinn

ým 

domem

louky, pastviny /NL/ čistě obytné /OC/ CAP P s.r.o. 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Viz Z 1288 - dtto.  

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

podnět 

63/2015, 

nekompletní

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596


ano 1292 Z 6 Praha 10

Záběhlice 77, 

79/1, 86, 87 - 

část

vybudován

í 

tělovýchov

nécho 

centra

sady a zahrady /PSZ/ sloužící oddechu /SO1,3/ CAP P s.r.o. 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Viz 1288_dtto.    

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

780/5, kde DO 

podal záporné 

stanovisko; 

změnou Z 

159/2, kde DO 

podal záporné 

stanovisko; 

změnou Z 341, 

kde DO podal 

záporné 

stanovisko; 

podnět 

62/2015, který 

VURM 

nedoporučil 

14.3.2018, 

podnět 

nekompletní 

(zažádáno 

zkráceně)

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1328 Z 6 Praha - Suchdol

Suchdol 

2216/1; 2217/2 

a další, "Kozí 

hřbety"

rozšíření 

stávajících 

ploch 

zeleně a 

stabilizace 

 

 vodního 

režimu

orná půda /OP/

 

 přírodní nelesní plochy /ZN/

 

 urbanisticky významné 

komunikace /S3/

lesní porosty /LR/ MHMP/OMZ 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Změnu nelze 

uplatnit v celém 

rozsahu z  důvodu 

venkovního vedení 

110kV včetně 

ochranného 

pásma, nutno 

kombinovat např. 

se ZMK.   Jih 

území změny 

zahrnuje část 

území budoucího 

terminálu veřejné 

dopravy na 

Výhledech v 

Suchdole, kde se 

počítá s ukončením 

tramvajové tratě z 

Podbaby do 

Suchdola, 

ukončením 

autobusových linek 

z regionu (s 

přestupní vazbou 

na tramvaj) a 

záchytným 

parkovištěm P+R . 

Tento terminál je 

též podmíněn 

přeložkami 

významných 

inženýrských sítí a 

je (spolu s 

tramvajovou tratí) 

podmíněn změnou 

platného ÚP.  

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1329 Z 6 Praha - Suchdol
Suchdol 

2195/13 - část

zalesnění 

a 

stabilizace 

vodního 

režimu

orná půda /OP/ lesní porosty /LR/ MHMP/OMZ 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596


ano 1330 Z 6 Praha - Lysolaje
Lysolaje 

474/1,2,9

propojení 

přírodního 

parku a 

přírodní 

památky, 

 

 stabilizace 

vodního 

režimu

orná půda /OP/ lesní porosty /LR/ MHMP/OMZ 23.02.2006 35/6 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1491 N 6 Praha 4

Braník křížení 

ul.Vrbova - 

severní sjezd 

Jižní spojky

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/

MHMP/SURM 30.10.2008 20/70 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1571 Z 7 Praha 20

Horní 

Počernice 

bývalý areál 

Xaverov, 

východně od 

ul.Ve Žlíbku

výstavba a 

provozová

ní 

skladovací

ho a 

logistickéh

o 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/

LOXIA, a.s. 24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Lokalita nemá 

příznivou vazbu na 

nadřazený 

komunikační 

systém.  Oproti 

původní situaci 

nedošlo k žádnému 

posunu. 

Metropolitní plán v 

lokalitě počítá s 

produkcí, nikoli 

využitím pro sport. 

Dopravní situace je 

však stejná.                                   

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(pokk1q45xofjvoefsbsvykrh)/tedusndetail.aspx?id=55596
http://212.67.66.249/obis/tednew/(vtm1vhrthkqwxs55ddu44230)/tedusndetail.aspx?id=112766
http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834


ano 1572 N 7 Praha - Satalice

Satalice 293, 

294, 287-289, 

347, 357/1-část

obytná 

výstavba
veřejné vybavení - školy /VVS/ čistě obytné /OB/

České dřevařské závody 

Praha , a.s.
25.03.2010 35/38 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Změnu z plochy VV 

na OB 

nedoporučujeme, 

ponechání plochy 

veřejného vybavení 

oprostřed obce je 

strategické  pro 

obec pro doplnění 

potřebných služeb. 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

část území 

podnět 

75/2018, se 

kterým 

souhlasí RHMP 

23.4.2019

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1573 N 7 Praha - Satalice

Satalice 349, 

351, 352, 354, 

357/1-část

výstavba 

obytných 

domů

smíšené obchodu a služeb 

/SVO/
čistě obytné /OB/

České dřevařské závody 

Praha , a.s.
25.03.2010 35/38 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Stávající plocha SV-

D je v této poloze 

obce vhodnější, 

než navrhované 

OB.  Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

1472, která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

30.10.2008

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1574 N 7 Praha - Satalice

Satalice 344, 

345, 355, 357/1-

část

výstavba 

rodinných 

domů

služeb a nerušící výroby /VN/ čistě obytné /OB/
České dřevařské závody 

Praha , a.s.
25.03.2010 35/38 přerušeno změna překonána

Transformaci 

území uvnitř obce, 

kde plocha VN 

zbyla po 

vymístěném  

provozu 

Dřevařských 

závodů,   

podporujeme 

(vhodnější by bylo 

využití smíšené -viz 

Z 1573). Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

1472, která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

30.10.2008; 

podnět 

74/2018, 

VURM 

doporučuju 

12.2.2019, 

RHMP soulasí 

23.4.2019 (z 

VN na OB-C)

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(d4nowg55vxuqs345jmqf2aic)/tedusndetail.aspx?id=125736
http://212.67.66.249/obis/tednew/(d4nowg55vxuqs345jmqf2aic)/tedusndetail.aspx?id=125736
http://212.67.66.249/obis/tednew/(d4nowg55vxuqs345jmqf2aic)/tedusndetail.aspx?id=125736


ano 1701 N 7 Praha - Nebušice

Nebušice 

západní část 

ul.Sichrovského

vybudován

í otočky 

MHD

orná půda /OP/

 

 všeobecně obytné /OV/ po 

r.2010

plochy a zařízení 

hromad.dopravy osob, 

parkoviště P+R /DH/

MČ Praha - Nebušice 25.03.2010 35/38 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pořizování změny 

nepodporujeme.  

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

1348, která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

23.2.2006

řešeno v rámci 

 Z 1868/07 

(neschválena 

ZHMP 

23.6.2011)

Neschváleno 8-0-0

ano 1768 Z 7 Praha 6

Břevnov 

2568/1, 2567/1-

část

výstavba 

rodinných 

domů s 

pásem 

zeleně 

 

 podél 

ochr.pásm

a

sloužící oddechu /SO1/

čistě obytné /OB/

 

 sady, zahrady, vinice /PS/

JUDr. Špitálská Zuzana

 MUDr. Bureš Radim
24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Z 1768 je 

problematická, 

jedná se o území, 

které je v těsném 

kontaktu s Oborou 

Hvězda a je 

využíváno k 

rekreaci obyvatel 

navazujícího 

území. Změnou by 

došlo k narušení 

pobytových a 

krajinných kvalit 

místa. 

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem. 

podnět 

92/2015, 

nekompletní

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1770 Z 7 Praha 6
Dejvice 2140, 

při ul.Pokojná

výstavba 

rodinného 

domu

sady a zahrady /PSZ/ čistě obytné /OB/ Mgr. Lukášová Eva 24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

V případě pořízení 

změny 

doporučujeme 

zcelit zastavitelné 

plochy. (zbytkové 

PSZ)   Pozn.: 

Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

2967/15 

(rozsahem 

větší), která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

30.3.2017

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

http://212.67.66.249/obis/tednew/(d4nowg55vxuqs345jmqf2aic)/tedusndetail.aspx?id=125736
http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834
http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834


ano 1810 Z 7 Praha 5 Smíchov 743/1

výstavba 

obytného 

domu a 

příjezdové 

komunikac

e 

 

 k 

sousedním

u 

pozemku

přírodní nelesní plochy /ZN/ čistě obytné /OB/ Ing.Arch. Koldrtová Jana 24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 

2916/15 

(rozsahem 

větší), která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

30.3.2017

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1814 Z 7 Praha 5

Jinonice 1037, 

při ul.U 

opatrovny

výstavba 

rodinných 

domů

přírodní nelesní plochy /ZN/

 

 orná půda /OP/

čistě obytné /OB/ Krepindl Jiří 24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

pohledu koncepce 

města žádoucí, 

doporučujeme 

podat nový návrh 

na pořízení 

zkráceným 

způsobem.

území řešeno 

změnou Z 743, 

kde DO podal 

záporné 

stanovisko; 

podnět 

46/2016, 

nekompletní

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

ano 1818 Z 7 Praha 5

Radlice severní 

svah "Dívčích 

hradů"

urbanistick

é 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/

MČ Praha 5 24.01.2008 13/30 přerušeno

ukončit pořizování, 

podat novou žádost 

na změnu

Jedná se o 

rozsáhlé území, 

které je špatně 

dopravně 

dostupné. Území 

by nemělo být 

řešeno změnou 

UP, je součástí 

významného území 

na svahu Dívčích 

hradů, které je 

třeba posuzovat v 

širším kontextu. 

Navíc změna 

představuje 

neplánované 

rozšiřování 

zastavitelných 

ploch. Výřez UP 

doložený k návrhu 

změny neodpovídá 

platnému ÚP. 

Pořizování změny 

nedoporučujeme.  

Pozn.: Vzhledem k 

metodické 

neslučitelnosti 

zadání, resp. 

návrhu změn s 

platným stavem ÚP 

doporučujeme 

všechny změny 

ukončit a pouze v 

případě změn, 

které jsou 

obsahově z 

území řešeno 

změnou Z 769 

(VRÚ 

Radlická), která 

byla schválena 

ZHMP 

20.10.2005; 

změna Z 1263 

(rozsahem 

menší), která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

23.2.2006; 

změna Z 1828 

(rozsahem 

menší), která 

nebyla 

schválena 

ZHMP 

13.12.2012

pozastaveno 

na návrh 

žadatele

Neschváleno 8-0-0

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

4.g) Návrh změn ÚP SÚ HMP vlny CVZ I+II přerušené ZHMP v roce 2012

http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834
http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834
http://212.67.66.249/obis/tednew/(ix1qx455i0ooixenafjt2u45)/tedusndetail.aspx?id=103834


2433

veřejné vybavení 

/VV/

hodnotná zeleň 

vyžadující 

zvláštní ochranu

všeobecně smíšené 

/SV/

všeobecně smíšené 

/SV/

Praha 10

Návrh změny byl projednán.

Se změnou nesouhlasí Arnika 

(procesní důvody k pořizování CVZ, 

úbytek zeleně, pochybnosti o 

pozitivním dopadu změny), Ústav 

pro ekopolitiku (procesní důvody) a 

2 fyzické osoby (ochrana stávající 

zeleně a objektu secesní školy).

Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z 

procesních důvodů (pořizování 

nového ÚP).

Změnu lze vydat.

Bez vyjádření MČ Praha 10

ZHMP usnesením č.16/4 ze dne 26. 

4. 2012 schválilo přerušení změn Z 

2433/00 a Z 2733/00 vlny CVZ I+II.

Nescvháleno 9-0-0

2733

metodika 

výškové regulace 

zástavby

celé území 

hl.m.Prahy

Návrh změny byl projednán.

Se změnou nesouhlasí MČ Praha 5 

(požadavek  řešení problematiky v 

rámci nového ÚP), Arnika , Ústav 

pro ekopolitiku (procesní důvody k 

pořizování CVZ, zpracování 

VVURÚ).

Nesouhlas NPÚ a 2 fyzických osob 

se týká řešení změny před úpravou 

po společném jednání.

Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z 

procesních důvodů (pořizování 

nového ÚP).

Změnu lze vydat.

URM

ZHMP usnesením č.16/4 ze dne 26. 

4. 2012 schválilo přerušení změn Z 

2433/00 a Z 2733/00 vlny CVZ I+II.

Nescvháleno 9-0-1

Číslo 

změny

Rok 

podnětu
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

Plocha/Délk

a [m2/m]
Vyhodnocení pořizovatele Vyjádření IPR Vyjádření MČ Stanovisko OCP Žadatel Doplněk návrhu Hlasování výboru

47 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Upřesnění 

pravidel pro 

plovoucí značky

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

55 2019

Změna závazné 

textové části 

územního plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání v 

platném znění a 

legendy výkresu 

č. 33

Stávající závazná 

textová část ÚP 

a legenda 

výkresu č. 33

Změna závazné textové 

část ÚP a legendy 

výkresu č. 33

Více MČ 496271226 1 bez vyjádření 43708

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

61 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Podíl bydlení

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

5. a) podněty na změny závazných částí ÚP - /regulativy funkčního a prostorového uspořádání území HMP a korekce nezávazných částí ÚP/ - doporučeno schválit zkráceně

5. Podněty na změny ÚP SÚ HMP



62 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Upřesnění 

parkování v 

plochách v 

souladu s PSP

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

63 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Bydlení v 

plochách čistě 

obytných

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

64 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Změna nebo 

zrušení 

některých 

podmínek pro 

podmíněně 

přípustné využití

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření 43677

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

65 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Sjednocení 

názvu plochy 

ZKC, DZ, DH, ZP a 

NL

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

66 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Zrušení 

podmínky 

prokázání proč a 

jakým způsobem 

zájem vyjádřený 

potřebou 

dopravního 

spojení 

převažuje nad 

ostatními 

veřejnými zájmy

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření 43677

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 



67 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Celoměstský 

systém zeleně

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření 43677

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

68 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Podmínky pro 

KPPp

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

69 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Stabilizované 

plochy a 

převedení 

odkazů na ÚAP 

do poznámek 

pod čarou, 

odkazujících na 

zdroj informací

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

70 2019

Změna závazné 

textové části 

plánu - 

Regulativy 

funkčního a 

prostorového 

uspořádání - 

Zrušení 

závaznosti 

výkresu 31 - 

Podrobné 

členění ploch 

zeleně

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

71 2019

Korekce 

nezávazných 

částí ÚP - 

Metodická 

příloha k ÚP - 

Příloha a 

odůvodnění

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 

72 2019

Korekce 

nezávazných 

částí ÚP - Zásady 

pro zpracování 

zákresů do 

panoramatickýc

h pohledů - 

Příloha B 

odůvodnění

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 



73 2019

Korekce 

nezávazných 

částí ÚP - Postup 

při zpracování 

panoramatickýc

h zákresů 

záměru do 3D 

modelu Prahy

Stávající textové 

části ÚP

Změna textových částí 

ÚP
Více MČ 496271226 1 bez vyjádření

SEA - ne

 NATURA - ne

Institut 

plánování a 

rozvoje hl.m. 

Prahy – ředitel 

IPR

Přerušeno 8-0-1 a 

přesunuto na 

mimořádné jednání 


