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Zadání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP – závěry projednání 

 

Číslo 
změny 

Městská část Lokalita Předmět změny Funkční využití Výměry 
změnou 
navrh. 

ploch v m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu 

2989 Praha - Čakovice  Čakovice    
1308, 1309/2, 1309/4, 
1309/6, 1309/38 

výstavba logistického parku, čerpací 
stanice pohonných hmot a 
sportovního areálu 

z - lesní porosty /LR/, 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/, vymezení ÚSES 
/USES/ 
 
na - ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/, sportu /SP/, 
veřejné vybavení /VV/, 
všeobecně smíšené 
/SV/ 

169 958 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR a 
sousední MČ Praha 18. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání nedoporučuje pokračovat 
v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 
 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

2990 Praha - Kunratice  Kunratice          
1172/1, 1172/2 

stavební parcela z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

768 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

2991 Praha - Kunratice  Kunratice          
2354/7, 2354/70 

stavba rodinného domu z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/ 

1 310 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

2992 Praha 8 Čimice      
26/2, 26/3 

lepší využitelnost stávajícího objektu 
- Správní archiv ÚMČ Praha 8; 
kombinace bydlení, obchodu, služeb 
a administrativy 

z - zvláštní - obchodní 
/ZOB/ 
 
na - všeobecně 
smíšené /SV/ 

17 584 Návrh zadání změny byl kladně projednán. MČ 
Praha 8 považuje tuto změnu za zásadní. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
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2995 Praha - Troja Troja              
1231, 1233/1, 1233/3, 
1234, 1235/1, 1235/2, 
1235/4, 1235/5, 1235/6, 
1235/7, 1235/8, 1236/1, 
1236/2, 1236/3, 1236/4 

výstavba rodinného domu s 
užitkovou a okrasnou zahradou 

z - oddechu – naučné a 
poznávací aktivity 
/SO6/ 
 
na - čistě obytné /OB/, 
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 

6 677 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR, 
nedoporučuje ji Česká geologická služba - 
Geofond ČR. Pořizovatel na základě výsledků 
projednání nedoporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ) 
včetně vyhodnocení 
vlivů na území NATURA 
2000. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

2997 Praha - Zbraslav Zbraslav           
2931/4, 2931/17, 2931/24 

provozování zahradnictví z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - zahradnictví /PZA/ 

8 640 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3034 Praha 8 Čimice      
1039 
 

výstavba polyfunkčních objektů z - všeobecně smíšené 
s kódem míry využití 
území C /SV-C/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území C /SV-C/, 
zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 

13 097 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha 8. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3035 Praha - Kunratice  Kunratice          
2367/3, 2367/4, 2367/5, 
2367/6, 2367/7, 2367/22 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - sady, zahrady a 
vinice /PS/, záplavová 
území (ve smyslu 
zákona č. 254/2001 
Sb.) 
 
na - všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území C /SV-C/ 

4 679 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3036 Praha 18 Letňany            
600/30, 600/31, 600/32, 
600/33, 600/34, 600/35, 
600/36, 600/44, 600/47, 
602/1, 615, 623, 625, 
626/6, 626/7, 626/10, 
629/1, 629/263, 813/2, 
814/4 

bytová výstavba, výstavba komplexu 
sportovišť 

z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území G /OB-G/, lesní 
porosty /LR/, parky, 
historické zahrady a 
hřbitovy /ZP/, sportu 
/SP/, veřejně 
prospěšná stavba 
/VPS/ 
 
na - oddechu – 
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO3/, 
parky, historické 
zahrady a hřbitovy 
/ZP/, všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území G /SV-G/ 
popř. zeleň městská a 
krajinná /ZMK/,  
popř. sportu /SP/ 

238 789 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR, 219 
občanů a 1 občanský spolek. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3037 Praha - Velká Chuchle Velká Chuchle      
476 

změna VPS - vybudování areálu s 
pečovatelskou službou a domů s 
byty pro seniory 

z - veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, veřejné 
vybavení /VV/ 
(VS - školství) 
 
na - veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, veřejné 
vybavení /VV/ 
(VZ - zdravotnictví a 
sociální péče) 

12 960 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3038 Praha - Koloděje   Koloděje           
708/4, 708/5 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - vodní hospodářství 
/TVV/, vymezení ÚSES 
/USES/ 
 
na - vodní toky a 
plochy, plavební kanály 
/VOP/, vymezení 
ÚSES /USES/ 

2 227 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
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3039 Praha - Koloděje   Koloděje           
224/1, 708/4, 708/5, 
709/6 

plocha sportu z - vodní hospodářství 
/TVV/, vymezení ÚSES 
/USES/ 
 
na - sportu /SP/, 
vymezení ÚSES 
/USES/ 

6 797 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3040 Praha - Koloděje   Koloděje 
225/1, 225/2 

výstavba rodinného domu z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

1 053 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3041 Praha - Koloděje   Koloděje           
426/1, 426/11, 760/1, 
760/2, 760/3 

rozšíření ploch pro sport z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - sportu /SP/ 

3 829 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3042 Praha - Koloděje   Koloděje           
224/1, 709/4, 709/5, 
709/6, 709/7 

vytvoření parkových ploch z - vodní hospodářství 
/TVV/ 
 
na - parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/ 

7 337 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí OCP MHMP. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu koncepčního 
řešení bude rozsah 
řešeného území 
upraven. 

3043 Praha - Zličín Zličín, Sobín  
211/9 a další dle 
grafického zákresu 

přepojení pobočné ČOV Sobín na 
centrální stokovou síť Praha 

z -  
platný stav ÚP (výkres 
č. 9) 
 
na -  
navrhovaná trasa 
výtlakové kanalizace 
(výkres č. 9) 

0 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
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3044 Praha 6 Ruzyně             
1298/1, 2919/3 

vytvoření pásu izolační zeleně 
oddělující rychlostní komunikaci od 
záměru vybudování průmyslového 
areálu 

z - izolační zeleň /IZ/, 
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/ výroby, 
skladování a distribuce 
s kódem míry využití 
území C /VS-C/ , orná 
půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/ zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ , velká 
rozvojová území /VRU/ 
 
na - izolační zeleň /IZ/, 
nerušící výroby a 
služeb /VN/ 

84 338 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3045 Praha - Řeporyje   Řeporyje  
1475/10 

stavební parcela z - veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, veřejné 
vybavení /VV/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

3 696 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3046 Praha 15 Hostivař           
2047/1 

výstavba rodinného domu z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

769 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. Dané území je řešeno pořizovanou 
změnou Z 2944/00 ÚP SÚ HMP. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3047 Praha - Dolní 
Počernice  

Dolní Počernice  
548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 
563, 564, 565 

výstavba rodinných domů z - zahrádky a 
zahrádkové osady 
/PZO/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

10 908 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3048 Praha - Dolní 
Počernice  

Dolní Počernice  
21, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 
24/4 

bytová zástavba z - sportu /SP/, velká 
rozvojová území /VRU/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 
popř. všeobecně 
smíšené /SV/ 

8 959 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3049 Praha - Řeporyje   Řeporyje  
848/17, 848/37 

sportovní využití z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - sportu /SP/ 

2 336 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje OCP MHMP. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3050 Praha - Kunratice  Kunratice          
2356/106 

výstavba rodinných domů z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/ 

2 339 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha - Kunratice. Pořizovatel 
na základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3051 Praha - Kunratice  Kunratice          
249/6 

výstavba rodinného domu z - vymezení ÚSES 
/USES/, záplavová 
území (ve smyslu 
zákona č. 254/2001 
Sb.), zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 
popř. všeobecně 
smíšené /SV/ 

1 910 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí OCP MHMP a koncepční pracoviště 
IPR. Pořizovatel na základě výsledků 
projednání nedoporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3052 Praha - Kunratice  Kunratice          
2356/130 

výstavba rodinného domu z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/ 

586 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha - Kunratice. Pořizovatel 
na základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 
V příloze návrhu zadání 
změny v textové části 
bude opraveno znění 
parcelního čísla. 
Namísto parc.č. 
2356/130 bude uvedeno 
parc.č. 2356/222 a 
2356/223. 

3053 Praha - Kunratice  Kunratice          
715/1, 715/3, 716, 717/1, 
717/2, 717/5, 718/1, 
718/21, 719, 720, 721, 
722 

zachování stávající zeleně z - všeobecně obytné 
/OV/ 
 
na - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 

4 718 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3054 Praha - Kunratice  Kunratice          
1660/1 

zcelení nemovité kulturní památky z - čistě obytné /OB/ 
 
na - lesní porosty /LR/ 

1 046 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3055 Praha - Kunratice  Kunratice          
1538/1, 1538/2, 1539 

rozšíření sportovního zázemí z - oddechu – částečně 
urbanizované rekreační 
plochy /SO3/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - sportu /SP/ 

15 783 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3056 Praha - Kunratice  Kunratice          
2349/1, 2438/1 

neprokázaná potřeba rezerv pro 
vysoké školy 

z - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
/OP/ zvláštní - 
vysokoškolské /ZVS/  
 
na - čistě obytné /OB/ 

4 850 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí 12 občanů a 1 občanské sdružení. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3057 Praha - Kunratice  Kunratice          
1540, 1660/5, 2356/2, 
2356/3, 2356/197 

posun zeleného pásu směrem na 
západ 

z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 

8 698 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu koncepčního 
řešení bude do platného 
stavu ÚP a navrhované 
změny doplněn 
"celoměstský systém 
zeleně /CSZ/". 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3058 Praha - Kunratice  Kunratice          
2347/1, 2347/13, 
2347/15, 2347/16, 
2347/17, 2347/18, 
2347/19, 2438/1, 2440/3, 
2441, 2596, 2597/1, 
2597/2, 2597/4, 2597/6, 
2599 

využití pro sportovní účely z - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
/OP/ sportu /SP/  
 
na - sportu /SP/ 

29 788 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 
Navrhovaná změna 
bude z koncepčního 
hlediska rozšířena o 
funkční plochu VV 
/veřejné vybavení/. 
 
Předmět změny bude 
upraven ve znění: 
"využití pro sportovní 
účely a veřejnou 
vybavenost". 

3059 Praha - Kunratice  Kunratice          
281/2, 294 

rozšíření stávajícího hřbitova z - čistě obytné /OB/ 
 
na - parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/ 

993 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3060 Praha - Kunratice  Kunratice         
2404 

zachování stávající zeleně z - čistě obytné /OB/ 
 
na - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 

1 078 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3061 Praha - Kunratice  Kunratice          
1728, 1731/1, 1731/2, 
1733/1, 1733/2, 1745/1, 
1745/2, 1759, 2466/1, 
2467 

stabilizace stávajícího využití pro 
sport a zeleň 

z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/, 
veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, veřejné 
vybavení /VV/ 
 
na - sportu /SP/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 

18 499 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
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3062 Praha - Lipence  Lipence            
633/4 

vypuštění podílu VV a rozšíření OB 
k zastavění 

z - veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, veřejné 
vybavení /VV/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

8 860 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí 430 občanů. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3063 Praha - Zbraslav Zbraslav           
3205/1, 3205/2, 3205/4, 
3205/5, 3205/6, 3205/8 

stavební parcela z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

2 199 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3064 Praha 8 Troja              
955, 958 

výstavba rodinných domů z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/ 

2 302 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha 8. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu koncepčního 
řešení bude řešené 
území rozšířeno o část 
pozemku parc. č. 959. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 

3065 Praha 6 Bubeneč     
941 

adaptace stávajícího objektu na 
obytný dům 

z - veřejné vybavení 
/VV/ 
 
na - všeobecně obytné 
/OV/ 

1 003 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu koncepčního 
řešení bude řešené 
území rozšířeno na 
celou funkční plochu VV 
a do navrhované změny 
bude doplněna "pevná 
značka VV /veřejné 
vybavení/". 
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3066 Praha - Šeberov Šeberov            
536/12, 536/122, 
536/123, 536/124 

výstavba rodinných domů z - parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

2 058 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3067 Praha - Šeberov Šeberov            
531/43, 531/45, 531/61, 
531/62, 531/94, 531/207 

výstavba rodinných domů a staveb 
pro hospodářskou údržbu vodního 
díla Kovářský rybník 

z - izolační zeleň /IZ/ 
 
na - všeobecně obytné 
s kódem míry využití 
území B /OV-B/ 

5 304 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3068 Praha 14 Černý Most, Hostavice, 
Kyje 
Černý Most - 201/1 a 
další dle grafického 
zákresu 

přeskupení funkčních ploch z -  
platný stav ÚP 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/, 
oddechu – částečně 
urbanizované rekreační 
plochy /SO3/, oddechu 
– naučné a poznávací 
aktivity /SO6/, parky, 
historické zahrady a 
hřbitovy /ZP/, sportu 
/SP/, veřejné vybavení 
/VV/, všeobecně 
obytné s kódem míry 
využití území F /OV-F/, 
všeobecně smíšené 
/SV/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 

412 194 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3069 Praha 4 Podolí             
1770/67, 1770/68, 
1770/86, 1770/87, 
1770/88, 1770/89, 
1770/90, 1770/91, 
1770/92, 1770/93, 
1770/94, 1770/117 

vymístění autoservisu a doplnění 
ploch pro bydlení 

z - garáže a parkoviště 
/DGP/ 
 
na - čistě obytné /OB/, 
garáže a parkoviště - 
plovoucí zn. /DGP/ 

9 834 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3070 Praha 4 Michle             
2813, 2814, 2815, 
2817/1, 2817/2, 2818, 
2819/1, 2819/2, 2820, 
2821, 2822, 2823, 2824, 
2825, 2826/1, 2826/2, 
2827, 2828, 2829, 2830, 
2831, 2832, 2834, 2835, 
2836, 2837, 2838/1, 
2838/2, 2838/4, 2839, 
2840/1, 2840/2, 2840/3, 
2840/4, 2841, 2862/1, 
2862/2, 3185/1, 3185/9, 
3212/3, 3212/4 

narovnání stávajícího využití s ÚP 
SÚ HMP 

z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - všeobecně obytné 
/OV/ 

8 528 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3071 Praha 4 Michle             
3372/1 a další dle 
grafického zákresu 

nové tramvajové propojení z -  
platný stav ÚP (výkres 
č. 5) 
 
na -  
tramvajová trať (výkres 
č. 5) 
(plochy a zařízení 
hromadné dopravy 
osob, parkoviště P+R 
/DH/) 

12 598 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo dopravy ČR a SŽDC. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Navrhovaná změna 
bude z koncepčního 
hlediska rozšířena o 
funkční plochu S4 
/ostatní dopravně 
významné komunikace/. 
 
Z důvodu koncepčního 
řešení bude řešené 
území rozšířeno tak, 
aby nezasahovalo do 
vjezdové skupiny 
Odstavného nádraží Jih, 
dále aby bylo možné 
tramvajovou trať 
vymezit až k ulici 
Budějovická a aby 
splňovalo požadavek na 
paralelní komunikaci s 
tramvajovou tratí. 

3072 Praha 4 Michle             
1246/2, 1250/2, 1252 

rozšíření ÚSES z - nerušící výroby a 
služeb /VN/ 
 
na - vymezení ÚSES 
/USES/, zeleň městská 
a krajinná /ZMK/ 

2 819 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Pražská vodohospodářská 
společnost a.s., nedoporučuje ji koncepční 
pracoviště IPR. Pořizovatel na základě výsledků 
projednání nedoporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

 

3073 Praha 4 Michle             
2352/1, 2352/5, 2352/8, 
2352/10, 2352/11, 
2352/12, 2352/13, 
2352/31, 3420/10 

rozšíření ÚSES z - tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
nákladní terminály /DZ/ 
 
na - vymezení ÚSES 
/USES/, zeleň městská 
a krajinná /ZMK/ 

13 757 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR a Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. Pořizovatel 
na základě výsledků projednání nedoporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 
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3074 Praha 4 Braník     
1920/1 a další dle 
grafického zákresu 

sportovně rekreační využití území a 
výstavba bariérových objektů 

z - oddechu – částečně 
urbanizované rekreační 
plochy /SO3/, oddechu 
– přírodní rekreační 
plochy /SO1/, parky, 
historické zahrady a 
hřbitovy /ZP/, sportu 
/SP/, vodní toky a 
plochy, plavební kanály 
/VOP/, vymezení 
ÚSES /USES/, 
záplavová území (ve 
smyslu zákona č. 
254/2001 Sb.), zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/, zvláštní - 
ostatní /ZVO/ 
 
na - sportu /SP/, 
všeobecně smíšené 
/SV/, vymezení ÚSES 
/USES/, zeleň městská 
a krajinná /ZMK/ 

81 954 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3075 Praha 4 Braník     
277/2, 277/4, 2909/1 

zachování zeleně z - všeobecně obytné 
/OV/ 
 
na - parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/ 

1 874 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel předkládá změnu k rozhodnutí 
ZHMP. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 
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3076 Praha 14 Hloubětín          
257/2, 257/19, 257/20 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - lesní porosty /LR/ 
 
na - sportu /SP/ 

4 536 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3077 Praha - Dubeč Dubeč            
1738, 1739/1, 1739/2, 
1739/3, 1739/4 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - lesní porosty /LR/, 
vymezení ÚSES 
/USES/, zeleň městská 
a krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/ 

4 233 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí OCP MHMP, nedoporučuje ji 
koncepční pracoviště IPR. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání nedoporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3078 Praha - Dubeč Dubeč            
1741, 1742, 1743/4, 
1743/5 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - velká rozvojová 
území /VRU/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/ 

1 966 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3079 Praha - Dubeč Dubeč            
1906/1, 1907 

využití na zahradu či park z - velká rozvojová 
území /VRU/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/ 

8 144 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 



Příloha č. 1 k zápisu z 13. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 19. 4. 2018 
 

Str. 16 z 27 

3080 Praha - Dubeč Dubeč            
226/1, 226/8, 226/9, 
226/10 
 

uvedení do souladu se skutečným 
stavem 

z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

4 244 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3081 Praha - Vinoř Vinoř              
1573, 1575/10, 1575/12, 
1575/13, 1576/1, 1577/1, 
1577/41, 1577/42 

přesunutí VPS 102|DK|55 a doplnění 
ploch pro bydlení 

z - oddechu – golfová 
hřiště /SO2/, orná 
půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/, sběrné 
komunikace městského 
významu /S2/ 
 
na - ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/, sběrné 
komunikace městského 
významu /S2/, veřejně 
prospěšná stavba 
/VPS/, všeobecně 
smíšené /SV/ 

40 664 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Golf Vinoř, a.s. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 
V souladu s usnesením 
Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 20/20 ze dne 
20. 10. 2016 bude 
předmět změny upraven 
v tomto znění: 
"přesunutí VPS 
102|DK|55 a doplnění 
ploch pro sport", místo 
navrhované funkční 
plochy SV bude 
uvedena funkční plocha 
SP. 
 
Řešené území bude ve 
své jižní části rozšířeno 
tak, aby bylo narovnáno 
vedení ul. Vinořská na 
stávající ul. 
Mladoboleslavská. 
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3082 Praha 18 Letňany            
539/1 a další dle 
grafického zákresu 

Lesopark Letňany - potvrzení 
stávajícího stavu a doplnění ploch 
pro účely lesoparku 

z - izolační zeleň /IZ/, 
lesní porosty /LR/, 
louky, pastviny /NL/, 
oddechu – částečně 
urbanizované rekreační 
plochy /SO3/, oddechu 
– zařízení turistického 
ruchu /SO4/, oddechu 
– zvláštní rekreační 
aktivity /SO5/, ostatní 
dopravně významné 
komunikace /S4/, 
veřejně prospěšná 
stavba /VPS/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
+ oddechu /SO/ 

301 355 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny.  
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 

3084 Praha 4 Braník, Krč, Podolí             
ulice Olbrachtova a 
Jeremenkova v úseku od 
stanice metra 
Budějovická po křížení s 
ulicí Modřanská / 
Podolské nábřeží 

tramvajová trať Budějovická - 
Dvorce 

z -  
bez tramvajové tratě 
(výkres č. 5) 
 
na - veřejně prospěšná 
stavba /VPS/ 
tramvajová trať (výkres 
č. 5) 
vymezení nové VPS 

51 287 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Z důvodu koncepčního 
řešení bude řešené 
území rozšířeno tak, 
aby bylo možné vymezit 
tramvajovou trať až k 
ulici Budějovická. 
 
Na základě připomínky 
koncepčního pracoviště 
IPR bude v textové části 
přílohy u druhu změny 
namísto "změna 
funkčního využití ploch" 
nově uvedeno "jiné".  
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3085 Praha 8 Troja              
509/5, 509/6, 582/12 

výstavba rodinných domů z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 
popř. čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

1 543 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha 8. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu koncepčního 
řešení bude dané území 
rozšířeno na celou 
funkční plochu ZMK. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3086 Praha 8 Troja             
582/2, 582/12, 582/13 

výstavba rodinných domů z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 
popř. čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

920 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha 8. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu koncepčního 
řešení bude dané území 
rozšířeno na celou 
funkční plochu ZMK. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3087 Praha - Zbraslav Zbraslav           
3205/3 

výstavba rodinného domu z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

2 500 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3088 Praha - Čakovice    Třeboradice  
479/7, 479/13, 479/15, 
479/20, 479/21, 479/196 

obytné území Třeboradice - obytná 
zástavba 

z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/, orná 
půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/ čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/ , orná 
půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/ lesní porosty /LR/ 
, orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny 
/OP/ parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/  
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/, lesní 
porosty /LR/, parky, 
historické zahrady a 
hřbitovy /ZP/ 

46 051 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Na základě stanoviska 
dotčeného orgánu OCP 
MHMP bude v textové 
části přílohy u druhu 
doplněno: "záplavová 
území". U platného 
stavu ÚP a navrhované 
změny bude doplněno: " 
záplavová území (ve 
smyslu zákona č. 
254/2001 Sb.)". 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3089 Praha 15 Hostivař           
2047/1, 2048/4, 2048/6, 
2049/3, 2049/4, 2049/5, 
2049/6, 2049/7, 2049/8, 
2049/11, 2049/12, 
2050/1, 2050/2, 2051/1, 
2051/2, 2052/1, 2052/2, 
2052/3, 2053/1, 2053/2, 
2053/3, 2054, 2783/2, 
2783/4, 2783/5 

změna reflektuje stávající stav 
využití a sjednocuje území do jedné 
funkční plochy 

z - sady, zahrady a 
vinice /PS/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/ 

5 094 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. Dané území je řešeno pořizovanou 
změnou Z 2944/00 ÚP SÚ HMP. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM nesouhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3090 Praha - Čakovice    Čakovice    
1309/40 

bytové domy z - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
/OP/ čistě obytné s 
kódem míry využití 
území D /OB-D/  
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území D /OB-D/ 

9 501 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3091 Praha - Satalice Satalice  
510/2 

bytová výstavba z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

314 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Flaga s.r.o. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu koncepčního 
řešení bude řešené 
území rozšířeno i o část 
ulice Hálova. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3092 Praha - Dolní 
Počernice  

Dolní Počernice  
1438/8 a další dle 
grafického zákresu 

lokalita Za Luhem - K Zámku z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území B /SV-B/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území B /OB-B/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 

66 346 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3093 Praha 9 Střížkov           
515/25, 515/26, 515/27, 
515/28, 515/29, 515/38, 
515/39, 515/40, 515/41, 
515/43, 515/61, 515/64, 
515/65, 515/66, 515/74, 
515/75, 515/76, 515/77, 
515/78, 515/79, 515/80, 
515/81, 515/82, 515/83, 
515/84, 515/95, 515/96, 
515/97, 515/98, 515/99, 
515/103, 515/104, 
515/115 

kompaktní zástavba městského typu z - parky, historické 
zahrady a hřbitovy 
/ZP/, veřejné vybavení 
/VV/, všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území E /SV-E/, 
zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území F /SV-F/ 

45 360 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje OCP MHMP. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Z důvodu koncepčního 
řešení bude do 
navrhované změny 
doplněna funkční plocha 
ZP a celoměstský 
systém zeleně. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3094 Praha - Štěrboholy Štěrboholy         
435/24, 436/3 

rozšíření parkovacích ploch areálu 
autocentra 

z - lesní porosty /LR/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území E /SV-E/ 
 
na - izolační zeleň /IZ/, 
všeobecně smíšené 
/SV/ 

3 688 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR a 1 
právnická osoba. Pořizovatel předkládá změnu 
k rozhodnutí ZHMP. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3095 Praha - Suchdol Suchdol            
1070/1, 1070/2, 1071/1, 
1071/2, 1071/3, 1071/4, 
1071/5, 1071/6, 1071/7, 
1072/1, 1072/2, 1073/1, 
1073/2, 1073/3 

vypuštění plovoucí značky ZP - 
parky 

z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/, parky, 
historické zahrady a 
hřbitovy - plovoucí zn. 
/ZP/ 
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/ 

12 701 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 

3096 Praha - Suchdol Suchdol            
území vedení 
povrchových linek VVN 

přeložení vedení povrchových linek 
VVN (omezujících výstavbu např. 
rodinných domů) do podzemního 
kabelového vedení do společného 
koridoru s vysokotlakým potrubím 

z -  
venkovní vedení 110 
kV (výkres č. 10) 
 
na -  
kabelové vedení 110 
kV v zemi (výkres č. 
10) 

209 892 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí PRE distribuce, a.s. a ČEZ 
Distribuce,a s. Pořizovatel na základě výsledků 
projednání doporučuje pokračovat v 
pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 

3097 Praha - Běchovice  Běchovice  
936/1 

parkoviště Na Korunce - uvedení do 
souladu se skutečným stavem 

z - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
/OP/ parky, historické 
zahrady a hřbitovy /ZP/  
 
na - garáže a 
parkoviště /DGP/ 

2 041 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3098 Praha - Libuš    Písnice  
922/1, 922/45, 922/47, 
922/49, 922/52 

výstavba občanské vybavenosti, 
služeb, rekreační využití; výstavba 
komunikace mezi Hoštickou a 
Libušskou ulicí 

z - louky, pastviny /NL/, 
louky, pastviny /NL/ 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území C /SV-C/  
 
na - všeobecně 
smíšené s kódem míry 
využití území E /SV-E/ 

37 443 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3099 Praha 12 Modřany            
2058/11, 2059/1 

bytová výstavba z - izolační zeleň /IZ/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

1 910 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3100 Praha 12 Modřany            
3844/2, 3844/3, 3844/4, 
3844/5, 3844/11, 
3844/12, 3844/13 

narovnání stávajícího využití s ÚP z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - nerušící výroby a 
služeb /VN/ 

7 582 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3101 Praha 12 Kamýk              
873/162 

vybudování sportovního zařízení z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - oddechu – 
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO3/, 
sportu /SP/ 

6 395 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 
Řešené území bude 
zmenšeno o severní 
část pozemku parc.č. 
873/162, k.ú. Kamýk, 
která zasahuje do 
ochranného pásma PP 
V hrobech. 
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3102 Praha 5 Jinonice           
1003/1, 1003/6, 1004/1, 
1004/2, 1004/3, 1004/6, 
1004/7, 1004/8, 1006/1, 
1007/1, 1010, 1011, 
1479, 
Radlice            
503/1, 503/3, 504/1, 
504/3, 505/1, 505/2, 
564/2 

potvrzení stávajícího využití území, 
zrušení části VRÚ; provozování 
stávající betonárny a sběrného 
dvora 

z - izolační zeleň /IZ/, 
velká rozvojová území 
/VRU/, zeleň městská a 
krajinná /ZMK/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ zvláštní - 
vysokoškolské /ZVS/  
 
na - izolační zeleň /IZ/ 
nerušící výroby a 
služeb /VN/ 
popř. výroby, 
skladování a distribuce 
/VS/ 
odpadové hospodářství 
/TVO/ 
popř. výroby, 
skladování a distribuce 
/VS/ 

22 536 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
Určený zastupitel dle § 47 odst. 4 stavebního 
zákona s danou změnou nesouhlasí. 
 
KUP doporučuje ZHMP přerušit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3103 Praha 5 Jinonice,           
980/1 a další dle 
grafického zákresu 

přesunutí pevné značky VV z 
funkční plochy SV-G do SV-H 

z - urbanisticky 
významné plochy a 
dopravní spojení /DU/, 
veřejné vybavení - 
plovoucí zn. /VV/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území G /SV-G/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území H /SV-H/ 
 
na - urbanisticky 
významné plochy a 
dopravní spojení /DU/, 
veřejné vybavení - 
plovoucí zn. /VV/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území G /SV-G/, 
všeobecně smíšené s 
kódem míry využití 
území H /SV-H/ 

127 268 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Na základě připomínky 
koncepčního pracoviště 
IPR bude z platného 
stavu ÚP a navrhované 
změny vyňata funkční 
plocha DU. 

3104 Praha 5 Smíchov            
2586, 2587/1, 2587/2, 
2587/3, 2587/4 

obytná výstavba z - veřejné vybavení 
/VV/ 
 
na - čistě obytné /OB/, 
veřejné vybavení - 
plovoucí zn. /VV/ 

4 399 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
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3105 Praha - Libuš Písnice  
50/2, 50/5, 50/6, 50/7, 
50/8 

výstavba rodinných domů z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

3 775 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3106 Praha 19  Kbely  
1955/1 

výstavba rodinných domů z - zahradnictví /PZA/ 
 
na - všeobecně 
smíšené /SV/ 

9 749 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo dopravy ČR,  SŽDC a 
koncepční pracoviště IPR. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání nedoporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3107 Praha 12 Modřany            
4555/343 

stavební parcela z - louky, pastviny /NL/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

1 602 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3108 Praha 5 Hlubočepy          
987, 989/1, 989/17 

výstavba rodinných domků z - zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

3 701 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje OCP MHMP. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3109 Praha 12 Modřany            
3854/1, 3854/2, 3854/3, 
3854/4 

výstavba rodinného domu z - lesní porosty /LR/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

1 816 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí OCP MHMP, nedoporučuje ji 
koncepční pracoviště IPR. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání nedoporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 

3110 Praha 12 Modřany            
3844/1, 3844/7, 3844/10 

výstavba rodinných domků z - oddechu – částečně 
urbanizované rekreační 
plochy /SO3/, oddechu 
– přírodní rekreační 
plochy /SO1/, zeleň 
městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na - čistě obytné /OB/ 

8 188 Návrh zadání změny byl projednán. Změnu 
nedoporučuje koncepční pracoviště IPR. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v pořizování 
změny. 
 
KUP nedoporučuje schválit návrh zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ). 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3111 Praha 12 Komořany           
748/1, 750, 751/7 

obytná zástavba z - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/, louky, 
pastviny /NL/ čistě 
obytné s kódem míry 
využití území A /OB-A/ 
, louky, pastviny /NL/ 
vodní hospodářství 
/TVV/ , zahrádky a 
zahrádkové osady 
/PZO/ čistě obytné s 
kódem míry využití 
území A /OB-A/  
 
na - čistě obytné s 
kódem míry využití 
území C /OB-C/ 

86 075 Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí 1 občanské sdružení, nedoporučuje 
ji koncepční pracoviště IPR. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání doporučuje 
pokračovat v pořizování změny. 
 
Určený zastupitel dle § 47 odst. 4 stavebního 
zákona s danou změnou nesouhlasí. 
 
KUP přerušila projednávání návrhu zadání 
změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 
 
 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadováno 
zpracování vyhodnocení 
vlivů na udržitelný 
rozvoj území (VVURÚ) 
včetně vyhodnocení 
vlivů na území NATURA 
2000. 
 
Z důvodu nutnosti 
koncepčního řešení je 
pro zpracování návrhu 
změny požadována 
podkladová studie. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
 
Pro zpracování návrhu 
změny bude 
respektován požadavek 
Pražské 
vodohospodářské 
společnosti a.s. - 
doplnění podmíněnosti 
dostavby vodovodního 
řadu v ulici 
Komořanská. 

3112 Praha - Libuš    Písnice  
910/68, 910/71, 910/78, 
910/90 

vybudování rekreačních sportovišť z - louky, pastviny /NL/ 
 
na - sportu /SP/ 

2 380 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

Na základě 
koncepčního řešení 
bude dané území 
rozšířeno až k ulici Na 
Okruhu. 
 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 odst. 4 stavebního 
zákona. 
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3113 Praha 5 Smíchov            
2906, 2907, 2908, 2909, 
4915/1, 4951/2, 4951/3 

změna funkčního využití ploch v 
souladu s reálným využitím budovy 
Ženských domovů 

z - smíšené městského 
jádra s kódem míry 
využití území I /SMJ-I/, 
všeobecně obytné /OV/ 
 
na - všeobecně 
smíšené /SV/ 

6 878 Návrh zadání změny byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v pořizování změny. 
 
KUP doporučuje schválit návrh zadání změny. 
 
VURM souhlasí s návrhem zadání změny. 

 

 


