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

Komise byla zrizena usnesenim Rady hi. m. Prahy c. 527 ze dne 17. 3. 2015. 

Ucelem komise je posuzovani jednotlivych navrhovanych zmen uzemniho planu hi. m. Prahy 
z odborneho architektonicky-urbanistickeho hlediska. Doporuceni komise k jednotlivym zmenam 
uzemniho planu budou podkladem pro rozhodovani Rady hi. m. Prahy i Zastupitelstva hi. m. Prahy. 
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- lng. Zuzana Drhova, Ph.D. 
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- doc. lng. arch. lvo Oberstein 

- lng. arch. Jan Sedlak 

- lng. Jaromir Svatos 

- lng. arch. Katerina Szentesiova 

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

- lng. Stepan Spoula 

- lng. arch. Lukas Vacek 

Tajemnfk: 

- lng. arch. Jana Blazickova 



l<omise Rady hi. 111. Prahy pro zrneny uzernnfho pL:lnu hi. 111 Prahy _____________ . ____ _ 

Zapis z 33. jednani Komise Rady hi. m. Prahy 
pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy 

Datum: 5. brezna 2018 
Cas: 16:00- 18:35 
Mfsto: Nova radnice, Marianske namestf 2, mfstnost c. 430 

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

Overovatel zapisu: lng. arch. Katerina Szentesiova 

Program: 
1) Preruseny podnet na zmenu (Jp s(J hi. m. Prahy (na jednanf KUP dne 12. 2. 2018)- vlna 14 

• c. 108/2017- MC Praha 4, k. u. Nusle 

2) Vyhodnocene zadanf samostatne projednavane zmeny c. z 3083/00 (Jp s(J hi. m. Prahy- rozsfrenf 

koryta Vltavy 

3) Dalsf nove podnety na zmeny (Jp s(J hi. m. Prahy- vlna 14 

4) Navrh zadanf zmen (Jp s(J hi. m. Prahy- vlna 10 (85 ks) 

V 16:00 zah6jil pfedseda komise PhDr. Stropnicky jedn6nf za pfftomnosti 8 Clenu komise. V uvodu uvedl, ie 
da/Sf jedn6nf komise by se melo konat co nejdffve (nejlepe za tyden ai dva). Po zah6jenf jedn6nf pfedseda 
komise pfedstavil n6vrh programu. Vzhledem k tomu, ie k programu nemel nikdo pfipomfnky, nechal 
pfedseda komise hlasovat o schv61enf programu. Program komise by/ jednomyslne schv6/en {8 pro, 0 proti, 
nikdo se nezdriel). 

Za ovefovatelku z6pisu z 33. jedn6nf navrhl pfedseda komise In g. arch. Katefinu Szentesiovou, kter6 by/a Cleny 
komise potvrzena {7 pro, 0 proti, 1 se zdriel). 

1) Preruseny podnet na zmenu (Jp s(J hi. m. Prahy (na jednanl KUP dne 12. 2. 
2018) - vlna 14 

Podnet c. 108/2017- MC Praha 4, k. u. Nusle 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch zvo a SV-G na sv z duvodu vystavby polyfunkcnfch domu. 

Porizovatel zmenu (Jp doporucuje. Zmenou dojde k transformaci dane lokality, ktera je soucastf 
zastavitelneho uzemi. 

IPR zmenu (Jp akceptuje. Zmenou dojde k transformaci dane plochy, ktera je soucastf zastavitelneho uzemi. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze se zvetSilo resene uzemf na zadost investora a doslo i na upresnenf k6du miry 
vyuzitf uzemf (SV-1) die hmotove studie, a dale uvedl, ze MC Praha 4 se zmenou nesouhlasi. Doc. lng. arch. 
Oberstein uvedl, ze mu vyskova zastavba na Pankracke plani nevadi. 

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

pro I proti I zdrzel se 

7 0 1 
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Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 108/2017. 

2) Vyhodnocene zadanl samostatne projednavane zmeny c. z 3083/00 UP sO hi. 
m. Prahy- rozslrenl koryta Vltavy 

Z 3083/00 - MC Praha - Velka Chuchle, MC Praha - Zbraslav, MC Praha 12, k.u. Mala Chuchle, Velka 
Chuchle, Lahovice, Modrany 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch, vymezenf VPS a zaplavoveho uzemf z duvodu realizace prfrode 
blfzkych protipovodnovych opatreni a zkapacitnenf koryta toku pro provadenf zvysenych vodnfch stavu, 
prelozka VTL plynovodu. 

Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku projednanf doporucuje 
pokracovat v porizovanf zmeny. 

Diskuze: lng. Spoula uvedl, ze jde 0 prfrode blfzke rozsfrenf koryta, ktere je zadoud z hlediska prirozeneho 
rozlivu. lng. Cemus uvedl, ze zadatelem o zmenu je OCP MHMP. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf pokracovat v porizovanf zmeny 
UP a schvalit navrh zadanf. 

pro I proti I zdrzel se 

8 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3083/00. 

* V 16:20 prisellng. arch. Vacek. Na jednanf komise bylo prftomno 9 clenu. 

3) Dalsl nove podnety na zmeny UP sO hi. m. Prahy- vlna 14 

Podnet c. 150/2017- MC Praha- Prednl Kopanina, k. u. Prednl Kopanina 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy NL na ova PS z duvodu pozadavku obytneho t.Jzemf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jde o nekoncepcnf rozrustanf sfdla v blfzkosti letiste. V lokalite jsou 
nevycerpane zastavitelne plochy. Rozvoj teto lokality by mel byt prfpadne proveren Metropolitnfm planem. 

IPR se zmenou UP nesouhlasf. Jde o nezadoud rozsirovanf zastavitelnych ploch pro plochu na bydlenf na 
okraji Prahy v blfzkosti letiste. Nedostatecna kapacita stavajfcf cov Prednf Kopanina. Nutne oduvodnenf 
novych zastavitelnych ploch (§55). 

Vzhledem k nazoru MC (se zmenou nesouhlasf), IPR a porizovatele navrhl predseda komise hlasovat 
o nedoporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 150/2017. 

Podnet c. 152/2017- MC Praha 20, k. u. Hornf Pocernice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy TVO a zrusenf VPS na VN-E z duvodu zrusenf VPS - recyklace 
stavebnfho odpadu. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmena reaguje na historicky vyvoj a umoznf vhodnejsf vyuzitf pozemku. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. Neschvaleny podnet na c. 615 /VS/ na ZHMP 5. 11. 2015 (KUP, VURM - ne). 
Rusenf ploch pro odpady nenf v souladu s plany odpadoveho hospodarstvf hi. m. Prahy. 

·-----·-·-·--.. --------·----·---·--···----.--·---·--·--·------------------.----
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Diskuze: lng. Cemus uvedl informaci od MC, ktera tvrdf, ze VPS na recyklaci odpadu v tomto uzemf jiz nenf 
poti'eba -vyreseno jinde. Predseda komise uvedl znepokojenf nad stavbou, ktera v uzemf nynf stojf a zaroven 
je v nesouladu se zmfnenou VPS. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o prerusenf projednavanf podnetu na zmenu 
UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise pre r us u J e projednavanf podnetu c. 152/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje po UZR, a by 
oslovil mfstnf stavebnf urad (jmenem KUP) o predlozenf uzemnfho rozhodnutf ke stavbe, ktera nynf stojf 
v danem uzemf. 

Podnet c. 154/2017- MC Praha- Dolni Chabry, k. u. Dolnl Chabry 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy 504 na OB z duvodu pozadavku obytneho uzemf. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou dojde k dotvorenf dane lokality a jejf doplnenf o funkci bydlenf. 

IPR zmenu UP akceptuje. 

Diskuze: lng. arch. Kubis uvedl, ze v navrhu MPP je uzemf zastavitelne. 

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

pro I proti I zdrzel se 

8 0 1 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 154/2017. 

Podnet c. 155/2017- MC Praha 9, k. u. Vysocany 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch VN-E, VV na SV-F z duvodu vystavby polyfunkcnfch objektu. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou dojde k transformaci predmetneho uzemf. 

IPR zmenu UP akceptuje. Akceptujeme max k6d "E". z duvodu neponechanf zbytkove plochy rozsfrit RU na 
severu. 

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

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 155/2017. 

Podnet c. 156/2017- MC Praha 21, k. u. Ujezd nad Lesy 

Jedna se 0 nove vymezenf zaplavoveho uzemf z duvodu zmeny stanoveneho zaplavoveho uzemf a vymezenf 
jeho aktivnf z6ny na Bechovickem potoce v useku r. km 3,475- 3,900. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o aktualizaci zaplavoveho uzemf. 

IPR se ke zmene nevyjadruje vzhledem k probfhajfcf zmene c. Z 2832/00, ktera resf zaplavove uzemf drobnych 
vodnfch toku na uzemf hi. m. Prahy. 

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

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 156/2017. 
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Podnet c.157/2017- MC Praha 9, k. u. Kolodeje 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch NL, ZMK a csz na OB z duvodu vystavby rodinneho domu. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jde o rozsirovanf zastavitelnych ploch na ukor zelene. v lokalite jsou 
nevycerpane zastavitelne plochy. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. Jde o nekoncepcnf rozsirovanf zastavitelneho uzemf v okrajove casti mesta, 
spatnou obsluhu lokality verejnou dopravou. Zmena by podporila nezadoud trend srustanf sousedfdch obcf. 
Omezena kapacita PCOV Kolodeje. 

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

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 157/2017. 

Podnet c. 158/2017- MC Praha - Lipence, k. u. Lipence 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PZO na OB z duvodu pozadavku na obytne uzemf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jedna se o rozsirovanf zastavitelnych ploch na ukor zelene. V dotcene 
lokalite jsou dosud nevycerpane zastavitelne plochy. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. Jde o neopodstatnene rozsirovanf zastavitelne plochy do souvisle funkcnf 
plochy PZO, MPP tuto parcelu potvrzuje v nezastavitelnem uzemf. Jedna se o funkcnf zahradkovou osadu 
Lipence Obsiny. 

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

pro I proti I zdrzel se 

8 0 1 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 158/2017. 

Podnet c. 160/2017- MC Praha 6, k. u. Veleslavfn 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch PZA, OB a OB-A na OV-C, IZ z duvodu vybudovanf obytneho souboru 
Strnadovy zahrady. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o transformaci lokality, jejfz moznost by mohla vzejft z procesu 
projednanf zmeny. Zmena by mela byt resena v navaznosti na podnety c. 96/2017, c. 163/2017. Jako celek 
bylo projednavano a nedoporuceno pod zmenou c. z 2590/00. 

IPR zmenu UP akceptuje. Zmena by mela byt resena v navaznosti na podnety c. 96/2017, c. 163/2017. 
Soucastf neschvaleneho zadanf zmeny c. z 2590/00 (2. 11. 2017). Zmene UP by mela predchazet stabilizace 
vyhledoveho resenf modernizace zeleznicnf trate Praha - Kladno. Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych 
ploch (§ 55) + studie. V lokalite VPS 6/DZ/6 - elektrizace a zdvoukolejnenf useku zst. Dejvice- zst. Ruzyne. 
Doporucujeme v ramci zmeny stanovit podmfnenost realizace zastavby modernizad trati. v opacnem prfpade 
se zvysuje riziko konfliktu verejneho a soukromeho zajmu. Podmfnkou je tez zachovanf pasu izolacnf zelene. 

Diskuze: Sloucena s podnetem c. 163/2017 (odhlasovano 9/0/0). lng. arch Kubis uvedl, ze by podnety mely 
byt reseny spolecne, ale nemely by se spojovat, a zaroven pripomnel, jak komise rozhodla v obdobnem 
prfpade- podnet c. 96/2017 KUP nedoporuCila. Predseda komise pripomnel mozne problemy a kolize se 
zmenou, ktere by mohly vzniknout pri vystavbe zmfnene zel. trati. lng. Cemus uvedl, ze je nutne nejdrfve 
dokonCit aktualizaci ZUR, ktere budou ,fixovat" novy koridor zeleznicnf trasy. Dale uvedl, ze MC se zmenou 
nesouhlasf. 

--·-··-·----····-·····-·---··--·---····-···---·-·---·-·····-----·--·----------··-·---··-·-·-·---
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Vzhledem k v'{se uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 160/2017. 

Podnet c. 163/2017- MC Praha 6, k. u. Veleslavfn 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PZA na OV-C, IZ z duvodu vybudovanf obytneho souboru Strnadovy 
zahrady- jih. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o transformaci lokality, jejfz moznost by mohla vzejft z procesu 
projednanf zmeny. Zmena by mela byt resena v navaznosti na podnety c. 96/2017, c. 160/2017. Jako celek 
bylo projednavano a nedoporuceno pod zmenou c. z 2590/00. 

IPR zmenu UP akceptuje. Zmena by mela byt resena v navaznosti na podnety c. 96/2017, c. 160/2017. 
Soucasti neschvaleneho zadani zmeny c. z 2590/00 (2. 11. 2017). Zmene UP by mela predchazet stabilizace 
vyhledoveho resenf modernizace zeleznicnf trate Praha - Kladno. Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych 
ploch (§ 55) + studie. V lokalite VPS 6/DZ/6 - elektrizace a zdvoukolejnenf useku zst. Dejvice- zst. Ruzyne. 
Doporucujeme v ramci zmeny stanovit podmfnenost realizace zastavby modernizaci trati. V opacnem pripade 
se zvysuje riziko konfliktu verejneho a soukromeho zajmu. Podmfnkou je tez zachovanf pasu izolacnf zelene. 

Diskuze viz vyse, sloucena s navazujicim podnetem c. 160/2017. 

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

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 163/2017. 

Pod net c. 161/2017- MC Praha 6, k. u. Ruzyne 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuziti plochy OP/ZP a csz na SV z duvodu zfskanf polyfunkcnfho uzemf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jde o nekoncepcnf rozvoj lokality. v lokalite jsou nevycerpane 
zastavitelne plochy. 

IPR zmenu UP akceptuje. Soucasti VRU. Vyuzitf uzemi bude treba koordinovat s pripravovanou tramvajovou 
tratf Evropska- sfdliste Dedina (Drnovska) a bude nutne vyporadanf s pruchodem trasy metra v platnem UP. 
Nutne oduvodneni novych zastavitelnych ploch (§55). 

Diskuze: lng. arch. Kubis uvedl, ze v navrhu MPP jde o krajinne rozhrani- nezastavitelnou plochu. lng. Cemus 
uvedl, ze nevycerpane zastavitelne plochy by byly tezko oduvodnitelne. 

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

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 161/2017. 

* V 16:50 prisla lng. Drhova, Ph.D. Na jednani komise bylo prftomno 10 clenu. 

Podnet c. 164/2017- MC Praha 9, k. u. Prosek 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf plochy ZMK a csz na OV z duvodu vybudovani bytoveho domu se 
zahradou. 
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Porizovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o doplnenf lokality a dotvorenf ulicnf sfte. 

IPR zmenu UP akceptuje za podmfnky zachovanf pruchodu. Pozadujeme podkladovou studii. 

Diskuze: Komise se shodla, ze by zmenou mohlo dojft ke znemoznenf verejneho pruchodu k Proseckym 
skalam - vyznamneho 1hemf rekreace. Dale se clenove komise shodli na tom, ze az zadatel nejakym 

zpusobem vyresf jistotu zachovanf pruchodu, bude pro ne zmena prijatelna. 

Vzhledem k moznemu znemoznenf pruchodu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat 
porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 164/2017. 

Podnet c. 165/2017- MC Praha 14, k. u. Cerny Most 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch ZMK, ZP a CSZ na OB z duvodu vybudovanf arealu Cihadla . 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o zasah do ploch urcenych k funkci zelene, ktera zde vsak fakticky 

nenf. Moznost porfzenf zmeny by mela byt proverena procesem projednanf s dotcenymi organy. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. Jedna se o plochy, ktere jsou soucastf celomestskeho systemu zelene a 
nachazejf se zde stavajfcf porosty. Uzemf se nachazf v zasobnfm pasmu VDJ Kozinec, ktery ma omezenou 
zasobovacf kapacitu. Max. mozny k6d je "C". Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych ploch (§55)+ studie . 

Diskuze: lng. arch. Kubis uvedl, ze v navrhu MPP je vetSina predmetneho uzemf nezastavitelna. lng. Svatos 
uvedl, ze by pozadoval vfce informacf k danemu zameru . Doc. lng. arch. Oberstein uvedl, ze mu dane uzemf 

zastavby prijde neukoncene. lng. Spoula uvedl, ze investor by mel spolu se zamerem vystavby obytneho 
souboru prinest do uzemf i nejake jine hodnoty, napr. revitalizaci okolnf zelene, vybudovanf parku, verejneho 
prostranstvf atd. Predseda komise uvedl obavu nad pozadovanou funkcnf plochou, ktera je bez k6du mfry 

vyuzitf uzemf. 

Vzhledem k tomu, ze z diskuze nevyplynul jednoznacny nazor na danou lokalitu, navrhl predseda komise 
hlasovat o prerusenf projednavanf podnetu na zmenu UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise pre r us u J e projednavanf podnetu c. 165/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje po UZR, a by 
oslovil zadatele (jmenem KUP) o predlozenf hmotove studie. 

Podnet c. 166/2017- MC Praha 3, k. u. Zizkov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy IZ na sv z duvodu vybudovanf polyfunkcnfho domu Nove Zizkovske 

schody. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jedna se o doplnenf lokality a dotvorenf ulicnf sfte. 

IPR zmenu UP akceptuje . Zamer ma propojit Husitskou ulici s cyklostezkou vybudovanfm polyfunkcnfho domu 
s aktivnfm parte rem v obou urovnfch, verejnym schodistem a vytahem . Jedna se o nepresnost kresby. 

Diskuze: Komise se shodla na tom, ze by se melo pri uzemnfm rozhodnutf ohlfdat ,parkovanf" na danem 
pozemku. lng. arch . Kubis upozornil na § 83 odst. 1 PSP, hovorfcf o vyjimkach z uzemnfch a stavebnfch 
pozadavku. Predseda komise uvedl, ze nenf zadoucf, aby projekt zahrnoval i vystavbu podzemnfch garazf, 
nebo( by vedlo k odstranenf stavajfdho historickeho schodiste. Toto schodiste podstatne prispfva ke geniu 

loci mfsta. 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 
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Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 166/2017. 

Podnet c. 167/2017- MC Praha- Cakovice, k. u. Treboradice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch LR, ZMK a csz na OB z duvodu pozadavku obytneho themf. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Zmenou dojde k dotvorenf predmetne lokality. 

IPR zmenu UP akceptuje . Pozadujeme k6d "B". 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze MC se zmenou souhlasf. Komise se shodla na tom, ze cesta (pesf komunikace) 
prirozene ohranicujfcf zastavbu, v uzemf zustane. 

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

pro I proti I zdrzel se 

8 0 2 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 167/2017. 

Podnet c. 169/2017- MC Praha- Vinor, k. u. Vinor 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy OP/NL a CSZ na NL z duvodu vyuzitf uzemf jako pastviny pro chov 
malych hospodarskych zvfrat. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje . Jedna se o uvedenf do souladu se skutecnym stavem. Zmenou nedojde k 
nezadoucfmu zasahu do lokality. 

IPR zmenu UP akceptuje. Navrhujeme rozsfrit zmenu na cely pozemek parc.c. 674/5 (vychodne). 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 169/2017. 

Pod net c. 170/2017- MC Praha 13, k. u. Stodulky 

Jedna se o vymezenf plochy ZMK a prelozky VTL plynovodu DN 300. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Zmena umoznf ucelnejsf vyuzitf lokality. Nedojde k prerusenf souvisleho 
pasu zelene. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. I v prfpade prelozky plynovodu a zmensenf bezpecnostnfho pasma zustane 
pozemek nezastavitelny vzhledem k jeho umfstenf v plose ZMK. Rozsah bezpecnostnfho pasma (BP) je 40m 
na obe strany od plynovodu, BP je zasazena cela predmetna parcela. Nenf realne prelozenf plynovodu ve 
vymezene plose. 

Diskuze: Komise ucel zmeny uplne nepochopila ale, jelikoz jde "jenu o prelozku plynovodu, chce nechat 
rozhodnutf na prfslusnych organech v naslednych procesech zmeny. 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 170/2017. 

Podnet c. 171/2017- MC Praha- Dolnl Pocernice, k. u. Dolnl Pocernice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK a VRU na OB z duvodu vystavby rodinneho domu. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Zmenou dojde k narovnanf hranic funkcnfho vyuzitf ploch. 

IPR zmenu UP akceptuje. Jde o nelogicke usporadanf UP. 
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Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi . m . Prahy ___________ _ 

Vzhledem k vfse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 171/2017. 

Podnet c. 172/2017- MC Praha 13, k. u. Stodulky 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PZO na OB-B z duvodu vystavby 3 rodinnych domu. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje . V ramci projednanf doporucujeme proverit moznost nahrazenf zahradkove 
osady v teto lokalite ve prospech obytne funkce, ktere jiz fakticky lokalita slouzf. v minulosti zde byl 
neschvalen pod net c. 103/2016. 

IPR zmenu UP akceptuje . Neschvalen podnet c. 103/2016 ZHMP 2. 11. 2017 (zasahoval i do VOP) . Zmenu na 
plochu mimo suchy poldr akceptujeme. 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 172/2017. 

Podnet c. 174/2017- MC Praha 15, k. u. Hostivar 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PZA na OV-C z duvodu pozadavku obytneho uzemf. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou by doslo k vyuzitf soucasneho brownfieldu (nevyuzfvane sklenfky 
po byvalem zahradnictvf) . Bylo by nutne ohlfdat hygienicke limity. V minulosti jiz projednavano jako podnet 
c. 44/2016 (KUP doporucila). Na zaklade pozadavku ZHMP byl k6d mfry vyuzitf uzemf snfzen z F na c. 
IPR zmenu UP nedoporucuje/akceptuje. Neschvalen stejny podnet c. 44/2016 ZHMP 2. 11. 2017. 
Akceptujeme s podmfnkou o doplnenf do navrhu funkci ZMK pro severnf cast podel zeleznicnf trate. 
Doporucujeme snfzit mfru vyuzitf uzemf. Navrh pouze na funkci OV nedoporucujeme. Uzemf v zasobnfm 
pasmu VDJ Kozinec, kter'{ ma omezenou zasobovacf kapacitu. 

Diskuze: lng. arch. Filipovic uvedl, ze MC se zmenou souhlasf a zmena v danem uzemf je zadoucf. 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 174/2017. 

Podnet c. 178/2017- MC Praha- Troja, MC Praha 6, MC Praha 7, k. u. Troja, Bubenec 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch VOP, ZMK a csz, USES, zaplavoveho uzemf, VRU na DU (dale bude 
upresneno) z duvodu vymezenf funkce VPS, USES a lavky v oblasti Cfsarskeho ostrova. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Porizovatel zmenu doporucuje z duvodu zprfstupnenf Cfsarskeho ostrova . 

IPR zmenu UP doporucuje. Doporucujeme rozsfrit resene uzemf zmeny. Zmenu nutno porizovat a zpracovavat 
v souvislostech s povodr'\ovou problematikou. 

Diskuze: K zapadnf lavce lng. Cemus doporuCil: jestli je jiz jasne, kde presne lavka bude, bylo by dobre pod net 
maximalne upresnit, aby mohl byt vyuzit statut zkraceneho rfzenf. lng. Spoula uvedl, ze se zadava studie na 
upresnenf polohy lavky (odhadovany cas~ roku). v tomto prfpade lng. Cemus doporucuje pod net rozdelit na 
dva, cfmz nedojde ke zbrzdenf zmeny UP na spadlou lavku, jejfz resenf je pro mesto velice dulezite. 
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Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP a 
zaroven doporucuje stazenf podnetu a podanf dvou novych samostatnych podnetu. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 178/2017 a zaroven doporucuje 
stazenf podnetu a podanf dvou novych samostatnych podnetu . 

Podnet c. 179/2017- MC Praha- Lipence, k. u. Lipence 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na OB-B z duvodu pozadavku obytneho themf. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Zmenou dojde k doplnenf lokality 0 funkci bydlenf. v lokalite jsou 
nevycerpane zastavitelne plochy. 

IPR zmenu UP akceptuje. Pozadovana zmena umoznf logicke doplnenf urbannf struktury lokality - samostatne 
stojfcf rodinne do myna parcelach obdobne velikosti. Funkcnf plocha ZMK je v tomto mfste prezilym reliktem, 
postradajfcfm opodstatnenf. Temer vycerpana kapacita PCOV Lipence. Nutne oduvodnenf novych 
zastavitelnych ploch (§55) . 

Diskuze: Komise se shod Ia na tom, ze pas zelene v dane zastavbe postrada smysl. 

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

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 179/2017. 

Podnet c. 180/2017- MC Praha 6, k. u. Brevnov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy SP na OB-E z duvodu vystavby 5 bytovych domu a podzemnfho 
parkovacfho stanf. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Dotcene plochy neslouzf funkci SP, zmenou by doslo k jejich transformaci. 
v ramci projednanf muze dojft k uprave k6du mfry vyuzitf. 

IPR zmenu UP akceptuje. Stejna zmena c. Z 2969/00 (na OV), neschvaleno zadanf ZHMP 30. 3. 2017 . Plocha 
je v heterogennf lokalite a zasluhuje zpracovanf urbanisticke studie . Podmfneno studif se sirsfm kontextem 
(prfstup, vazby, prostupnost). 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze MC se zmenou nesouhlasf. 

Vzhledem k puvodnfmu rozhodnutf komise v tomto uzemf a vyse uvedenemu navrhl predseda komise 
hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 180/2017. 

Podnet c. 181/2017- MC Praha 8, k. u. Bohnice 

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

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje . Jedna se o podmerecnou plochu. 

IPR zmenu UP nedoporucuje/akceptuje. Jedna se o podmerecnou plochu. Akceptujeme rozsfrenf uzemf na 
celou plochu PS a k6d "B". 

Diskuze: Komise doporucuje MC zastftit tuto podmerecnou zmenu spolu s okolnf zastavbou a resit uzemf jako 
celek- novym podnetem na zmenu . 
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Vzhledem k v·{se uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf nezahajovat porizovanf zmeny 
UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 1 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 180/2017. 

Podnet c. 185/2017- MC Praha 15, k. u. Horni Mecholupy 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch ZMK, ZMK/SV na sv z duvodu pozadavku smfseneho uzemf. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje . Zmena reaguje na vyvoj v casovem horizontu. V lokalite jsou nevycerpane 
zastavitelne plochy. 

IPR zmenu UP nedoporucuje. Nezadoucf rozsirovanf zastavitelnych ploch by priblfzilo zastavbu do mist, kde 
se v budoucnu pocfta s tunelovym usekem VRT Praha-Brno, jehoz prostorove resenf se bude jeste upresnovat. 
Po zap . hranici vodov. rad, uzemf v zasobnfm pasmu VDJ Kozinec, ktery ma omezenou zasobovacf kapacitu . 
Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych ploch (§55) . 

Diskuze : lng. Cemus uvedl, ze MC se ke zmene nevyjadrila. lng. arch. Filipovic uvedl, ze die jeho informacf MC 
na dany pod net zatfm nema nazor (je treba nazor take koordinovat s MC Praha- Petrovice). 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda kom ise hlasovat o prerusenf projednavanf podnetu na zmenu 
UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise pre r us u J e projednavanf podnetu c. 185/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje po UZR, a by 
oslovil MC Praha 15 (jmenem KUP) o predlozenf jejich nazoru na tuto zmenu. 

Predseda komise PhDr. Stropnicky v 18:35 ukoncil 33 . jednanf komise. 0 termfnu dalsfho jednanf komise se 
rozhodne elektronickym hlasovan fm. 

Komise za 2,5 hod . projednala 25 podnetu na zahajenf porizovanf zmen UP su hi. m. Prahy, z nichz 3 prerusila, 
a dale projednala 1 navrh zadanf zmeny UP su hi. m . Prahy. 

/ 
Overil: lng. arch. Katerina Szentesiova 

Zapsal : lng. Jan Pech, odbor uzemnfho rozvoje MHMP 

Prflohy: 

PhDr. Matej Stropnicky 
pfedseda komise 

1. Prezencnf listina z 33. jednanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy 
2. Seznam projednanych podnetu na zahajenf porizovanf zmen UP su hi. m. Prahy a navrhu zmeny UP su 

hi. m . Prahy s vysledky hlasovanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy 
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Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění



- Pffloha C. 1 k z6pisu z 33 . jedn6nf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho p/6nu hi. m. Prahy __ 

Prezencnl listina 
z 33. jednanf komise konaneho dne 5. 3. 2018 

Clenove komise: 

Jmeno 

Ph Dr. Matej Stropnicky 
pfedseda 

lng. Pavel Cihak 

lng. Zuzana Drhova, Ph.D. 

lng. arch. Igor Filipovic 

lng. Milan Hajek 

lng. Jirf Haramul 

doc. lng. arch. lvo Oberstein 

lng. arch. Jan Sedlak 

lng. Jaromfr Svatos 

lng. arch. Katerina Szentesiova 

lng. arch. Veronika Sindlerova 

lng. Stepan Spoula 

lng. arch. Lukas Vacek 

lng. arch. Jana Blazfckova 
tajemnice 

Hoste: 

Jmeno I organizace 

telefon e-mail 

236 002 990 matej.stropnicky@praha.eu 

602 280 261 cihak.paja@seznam.cz 

777 230 356 zuzana.drhova@zeleni.cz 

604 241689 citypro.filipovic@centrum.cz 

774 220 548 hajek.ujezd@centrum.cz 

725 011022 jiri.haramul@brezineves.cz 

603 242 986 ivo.oberstein@volny.cz 

602 369 474 iansed@seznam.cz 

739 008 051 jaromir.svatos@seznam.cz 

737 031 633 szentesiova@ipr.praha.eu 

602 442 651 veronika.s@volny.cz 

605 370 645 spoula@ipr.praha.eu 

603 183 456 lksvck@gmail.com 

236 004 768 jana.blazickova@praha.eu 

telefon e-mail 

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění
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Tabulky s výsledky hlasování  

1) Přerušený podnět na změnu ÚP SÚ hl.  m. Prahy (na jednání KUP dne 12. 2. 2018) –  
vlna 14 

 

2) Vyhodnocené zadaní samostatně projednávané změny č. Z  3083/00 ÚP SÚ hl.  m. 
Prahy –  rozšíření koryta Vltavy  

 

3) Další  nové podněty na změny ÚP SÚ hl.  m. Prahy –  vlna 14 

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

150/2017 
MČ Praha - Přední 

Kopanina 
Přední 

Kopanina 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

NL 
OV 

(případně 
OV) 

NE 
9 / 0 / 0 

152/2017 MČ Praha 20 
Horní 

Počernice 

změna funkčního 
využití ploch, 

vymezení funkce 
VPS, 

zrušení recyklace 
stavebního odpadu 

TVO, 
VPS 

VN-E 
přerušeno 

9 / 0 / 0 

154/2017 
MČ Praha - Dolní 

Chabry 
Dolní 

Chabry 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

SO4 OB 
ANO 

8 / 0 / 1 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

108/2017 MČ Praha 4 Nusle 

změna funkčního 
využití ploch, 

- výstavba 
polyfunkčních domů 

ZVO, 
SV-G 

SV 
ANO 

7 / 0 / 1 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

Z 3083/00 

MČ Praha – Velká 
Chuchle, MČ 

Praha – Zbraslav, 
MČ Praha 12 

Malá 
Chuchle, 

Velká 
Chuchle, 
Lahovice, 
Modřany 

realizace přírodě 
blízkých 

protipovodňových 
opatření a 

zkapacitnění koryta 
toku pro provádění 
zvýšených vodních 
stavů, přeložka VTL 

plynovodu 

  
ANO 

8 / 0 / 0 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

155/2017 MČ Praha 9 Vysočany 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 
polyfunkčních 

objektů 

VN-E, 
VV 

SV-F 
ANO 

9 / 0 / 0 

156/2017 MČ Praha 21 
Újezd nad 

Lesy 

záplavová území, 
změna 

stanoveného 
záplavového území 

a vymezení jeho 
aktivní zóny na 
Běchovickém 

potoce v úseku ř. 
km 3,475 - 3,900. 

dle platného 
ÚP 

záplavové 
území - nové 

vymezení 

ANO 
9 / 0 / 0 

157/2017 MČ Praha 9 Koloděje 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 
rodinného domu 

NL, 
CSZ, 
ZMK 

OB 
NE 

9 / 0 / 0 

158/2017 
MČ Praha - 

Lipence 
Lipence 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

PZO OB 
NE 

8 / 0 / 1 

160/2017  MČ Praha 6 Veleslavín 

změna funkčního 
využití ploch, 

obytný soubor 
Strnadovy zahrady 

PZA, 
OB, 

OB-A 

OV-C, 
IZ 

NE 
9 / 0 / 0 

161/2017  MČ Praha 6 Ruzyně 
změna funkčního 

využití ploch, 
polyfunkční území 

OP/ZP, 
CSZ 

SV 
NE 

9 / 0 / 0 

163/2017  MČ Praha 6 Veleslavín 

změna funkčního 
využití ploch, 

obytný soubor 
Strnadovy zahrady 

- jih 

PZA 
OV-C, 

IZ 
NE 

9 / 0 / 0 

164/2017 MČ Praha 9 Prosek 

změna funkčního 
využití ploch, 

bytový dům se 
zahradou 

ZMK, 
CSZ 

OV 
NE 

9 / 0 / 1 

165/2017 MČ Praha 14 Černý Most 
změna funkčního 

využití ploch, 
areál Čihadla 

ZMK, 
ZP, 
CSZ 

OB 
přerušuje 
10 / 0 / 0 

166/2017 MČ Praha 3 Žižkov 

změna funkčního 
využití ploch, 

polyfunkční dům 
Nové žižkovské 

schody 

IZ SV 
ANO 

10 / 0 / 0 

167/2017 
MČ Praha - 
Čakovice 

Třeboradice 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

LR, 
ZMK, 
CSZ 

OB 
ANO 

8 / 0 / 2 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

169/2017 MČ Praha - Vinoř Vinoř 

změna funkčního 
využití ploch, 

pastvina pro chov 
malých 

hospodářských 
zvířat 

OP/NL, 
CSZ 

NL 
ANO 

10 / 0 / 0 

170/2017 MČ Praha 13 Stodůlky 
jiné, 

přeložka VTL 
plynovodu DN 300 

ZMK, 
VTL 

plynovod, 
bezpečnostn
í pásmo VTL 
plynovodu 

přeložka 
plynovodu 

ANO 
10 / 0 / 0 

171/2017 
MČ Praha - Dolní 

Počernice 
Dolní 

Počernice 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 
rodinného domu 

ZMK, 
VRU 

OB 
ANO 

10 / 0 / 0 

172/2017 MČ Praha 13 Stodůlky 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 3 
rodinných domů 

PZO OB-B 
ANO 

10 / 0 / 0 

174/2017 MČ Praha 15 Hostivař 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

PZA OV-C 
ANO 

10 / 0 / 0 

178/2017 
MČ Praha - Troja, 

MČ Praha 6 , 
MČ Praha 7 

Troja, 
Bubeneč 

změna funkčního 
využití ploch, 

vymezení funkce 
VPS, 

ÚSES, 
lávky v oblasti 

Císařského ostrova 

VOP, 
ZMK, 
CSZ, 

ÚSES, 
záplavová 
území (ve 

smyslu 
zákona č. 
254/2001 

Sb.), 
VRU 

DU, 
dále bude 
upřesněno 

ANO 
10 / 0 / 0 

179/2017 
MČ Praha - 

Lipence 
Lipence 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
obytné území 

ZMK OB-B 
ANO 

10 / 0 / 0 

180/2017 MČ Praha 6 Břevnov 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 5 
bytových domů a 

podzemní 
parkovací stání 

SP OB-E 
NE 

9 / 0 / 1 

181/2017 MČ Praha 8 Bohnice 

změna funkčního 
využití ploch, 

výstavba 
rodinného domu 

PS OB 
NE 

9 / 0 / 1 

185/2017 MČ Praha 15 
Horní 

Měcholupy 

změna funkčního 
využití ploch, 
požadavek na 
smíšené území 

ZMK, 
ZMK/SV 

SV 
přerušuje 
10 / 0 / 0 

 


