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

Komise byla zrfzena usnesenfm Rady hi. m. Prahy c. 527 ze dne 17. 3. 2015. 

Ucelem komise je posuzovanf jednotlivych navrhovanych zmen uzemnfho planu hi. m. Prahy 

z odborneho architektonicky-urbanistickeho hlediska. Doporucenf komise k jednotlivym zmenam 

uzemnfho planu budou podkladem pro rozhodovanf Rady hi. m. Prahy i Zastupitelstva hi. m. Prahy. 

Slozenf komise: 

Pfedseda: 

- PhDr. Matej Stropnicky 

Clenove: 

- 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, Ph.D. 

- lng. Stepan Spoula 

- lng. arch. Lukas Vacek 

Tajemnlk: 

- lng. arch. Jana BlaZfckova 



Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy_ _______ _ 

Zapis z 31. jednani Komise Rady hi. m. Prahy 

pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy 

Datum: 
Cas: 
Mfsto: 

22. ledna 2018 
16:05- 18:25 
Nova radnice, Marianske namestf 2, mfstnost c. 430 

Prftomni: die prezencnf listiny (Prfloha c. 1) 
Neprftomni: lng. Jaromfr Svatos, lng. arch. Jan Sedlak a lng. Stepan Spoula 

Overovatelka zapisu: lng. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D. 

Program: 

1. Pi'erusena zmena c. z 2819/00 (Jp s(J hi. m. Prahy (na minulem jednanf KUP) 

2. Doplnujfcf inform ace ke zmene c. Z 2787/00 (Jp SU hi. m. Prahy (projednane na minulem jednanf 

KUP) 

3. Preruseny pod net na zmenu c. 24/2017 (Jp s(J hi. m. Prahy (na minuh~m jednanf KUP} 

4. Zmena c. z 2797/00 (Jp s(J hi. m. Prahy (navrh vyberu nejvhodnejsf varianty) 

5. Podnet na upravu c. 12/2017 (Jp s(J hi. m. Prahy (Uprava u 1159/2013 dotcena rozhodnutfm 

soudu} 

6. Nove podnety na zmeny UP SU hi. m. Prahy Vlna- 14 (cca 84 ks) 

lnformace od UZR: 

• Novela Stavebnfho zakona- informace o zkracenem rfzenf porizovanf UPD 

• Overenf moznosti vyuzitf uzemne planovacfho nastroje- dohoda o parcelaci 

V 16:05 zah6jil pfedseda komise Ph Dr. Stropnicky jedn6nf za pfftomnosti 9 Clenu komise. Po zah6jenf jedn6nf 

pfedseda komise pfedstavil n6vrh programu a navrhl program rozsffit o podnet na zmenu t)p SU hi. m. Prahy 

c. 21/2017- vystavba objektu s vefejnou funkcf (Ziate vejce na n6bfeif Ludvfka Svobody). Tento bod navrhl 

zafadit do programu pod c. 1. Vzhledem k tomu, ie k nove navriene podobe programu nemel nikdo 

pfipomfnky, nechal pfedseda komise h/asovat o schv61enf programu. Program komise by/ jednomyslne 

schv6/en (9 pro, 0 proti, nikdo se nezdriel). 

Upraveny program: 

1. lnformace k podnetu na zmenu c. 21/2017 (Jp s(J hi. m. Prahy- vystavba objektu s verejnou funkcf 

(Ziate vejce na nabrezf Ludvfka Svobody) 
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2. Prerusena zmena c. z 2819/00 (Jp s(J hi. m. Prahy (na minulem jednanf KUP) 

3. Doplnujfci informace ke zmene c. Z 2787/00 (Jp SU hi. m. Prahy (projednane na minulem jednanf 
KUP) 

4. Pi"eruseny podnet na zmenu c. 24/2017 (Jp s(J hi. m. Prahy (na minulem jednanf KUP) 

5. Zmena c. z 2797/00 (Jp s(J hi. m. Prahy (navrh vyberu nejvhodnejsf varianty) 

6. Podnet na upravu c. 12/2017 (Jp s(J hi. m. Prahy (Uprava U 1159/2013 dotcena rozhodnutfm 
soudu) 

7. Nove podnety na zmeny (Jp SU hi. m. Prahy Vlna- 14 (cca 84 ks) 

lnformace od UZR: 

• Novela Stavebnfho zakona- informace o zkracenem rfzenf porizovanf UPD 

• Overenf moznosti vyuzitf uzemne planovaciho nastroje- dohoda o parcelaci 

Za ovefovatelku z6pisu z 31. jedn6nf navrhl pfedseda komise lng. arch. Veroniku Sindlerovou, Ph.D., kter6 
by/a Cleny komise potvrzena {9 pro, 0 proti, nikdo se nezdriel). 

1} lnformace k podniHu na zmenu c. 21/2017 UP SU hi. m. Prahy - vystavba 
objektu s verejnou funkci (Ziate vejce na nabreZf Ludvika Svobody) 

Podnet c. 21/2017- MC Praha 1, k. u. Nove Mesto 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na SMJ z duvodu vystavby objektu s verejnou funkci. 

Pi"edseda komise uvedl, ze byl vyzvan namestkynf Kolfnskou, a by na jednanf komise pripomnel clenum nove 
skutecnosti ohledne daneho podnetu. Pi"edseda pripomnel, jake stanovisko k danemu podnetu zaujala 
Komise pro zmeny (Jp hi. m. Prahy (podnet nedoporucila), V'{bor pro uzemnf rozvoj a uzemnf plan (podnet 
doporucil), Rada hi. m. Prahy (s podnetem souhlasila) a jak o podnetu hlasovalo Zastupitelstvo hi. m. Prahy 
(podnet pi"erusilo). Pi"edseda dale uvedl, ze pozadovana funkcnf plocha SMJ umoznuje i jine vyuzitf nez 
vystavbu objektu s verejnou funkci- tyto informace prezentoval i na jednanf zastupitelstva. MC Praha 1 
byla vyzvana Radou hi. m. Prahy, aby zmenila pozadovanou funkcnf plochu ze SMJ na ZKC. lng. Cemus uvedl, 
ze podnet jiz v teto fazi upravit nejde a ze je ti"eba podat podnet novy. Dale pi"edseda upozornil na dopis, 
ktery pi"isel od MC Praha 1 a je pi"ilohou tohoto zapisu. 

Pi"edseda komise nechal hlasovat o tom, ze komise bere dane informace na vedomi. 

pro I proti I zdrzelse 

9 0 0 

Komise bere na vedomf informace k podnetu na zmenu c. 21/2017 UP SU hi. m. Prahy. 

2) Prerusena zmena c. z 2819/00 UP su hi. m. Prahy (na minulem jednani KUP) 

* V 16:15 pi"isla lng. Zuzana Drhova, Ph.D. Na jednanf komise bylo pi"ftomno 10 clenu. 
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Z 2819/00 - MC Praha-Seberov, k. u. Seberov 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch SP na VV z duvodu vybudovani novostavby zakladni skoly. 

Zadatelem je Mestska cast Praha - Seberov s oduvodnenim, ze mestska cast nema jine plochy 
pro vybudovani skoly. 

Porizovatel: Navrh zmeny byl kladne projednan. Zmenu lze vydat. 

IPR: Souhlasi. Upozornuje, ze predmetna plocha je mimo primou dostupnost zastaveneho uzemi, coz vyvola 
zvysene naroky na automobilovou dopravu. 

Tehdejsi komise (jine slozeni, cervenec 2013) zadani zmeny doporucila. 

Diskuze: Predseda komise shrnul informace, ktere si opatril od jednani minule komise, zejmena od radni 
HMP pro skolstvi lreny Ropkove a starostky MC Praha-Seberov. Radni Ropkova nepotvrdila na minule komisi 
uvedenou informaci, ze financovani skoly bude kryto z prostredku evropskych fondu- vystavbu bude muset 
financovat HMP. Na druhou stranu vsechny zdroje potvrzuji, ze vybrane misto je pro skolu v teto lokalite 
jedine mozne a zmensenim projektu bude omezena i kapacitnost a tudiz prekonana spadovost. Doc. lng. 
arch. Oberstein uvedl, ze touto zmenou by doslo k propojeni sidel Seberov a Hrncire prvkem verejneho 
vybaveni. lng. arch. Kubis uvedl, ze obchvat Seberova, ktery je zanesen v soucasnem UP, jiz neni sledovan 
(ani navrh MPP o nem neuvazuje). lng. arch. Sindlerova, Ph.D., upozornila na novou metodiku MMR, 
zabyvajici se dostupnosti verejne infrastruktury v mestskem prostredi. Umistenf skoly v teto lokalite nenf 
v souladu se zminenou metodikou. lng. arch. Filipovic uvedl, ze temer do kazde zakladni skoly vozi rodice 
deti auty, bez ohledu na metodiku. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni vydani zmeny. 

pro I proti I 

7 2 

Komise do p or u c u j e vydani zmeny UP c. z 2819/00. 

zdrzelse 

1 

3) Dopll1ujicf informace ke zmene c. Z 2787/00 UP SU hi. m. Prahy (projednane 
na minulem jednani KUP) 

z 2787/00 - MC Praha 8, k. u. Strizkov 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy PS na OB-B z duvodu vystavby bytoveho domu. 

Porizovatel: Navrh zmeny byl projednan. Navrh zmeny bude na zaklade namitky upraven a bude se znovu 
konat verejne projednani s navrhem k6du miry vyuziti uzemi E. Namitku podal vlastnik, ktery nesouhlasi 
s k6dem miry vyuziti B- neodpovida pozadovanemu zameru. 

IPR: Nesouhlasi. Plocha je soucasti celomestskeho systemu zelene, jde o pohledove exponovany svah. 
Rozsirovani zastavitelneho uzemi neni oduvodnene (viz§ 55 stavebniho zakona- ,Vyhodnocovani uzemniho 
planu a jeho zmeny"). 

Tehdejsi komise (jine slozeni, cervenec 2013) zadani zmeny doporucila. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze z procesu projednavani zmeny vyplynula namitka od vlastnika, ktere bylo (po 
konzultaci s IPR) vyhoveno. Zmena smeruje k opakovanemu verejnemu projednani. Namitka spoCivala ve 
zvyseni k6du miry vyuziti uzemi z B na E. 

Predseda komise nechal hlasovat 0 tom, ze komise bere danou informaci na vedomi. 

pro I proti I 

10 

Komise bere na vedomi informaci ke zmene c. Z 2787/00 UP SU hi. m. Prahy. 

0 

zdrzelse 

0 
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Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy ____________ . __ _ 

4) Preruseny podniH na zmenu c. 24/2017 OP sO hi. m. Prahy (na minulem 
jednanf KUP) 

Podnet c. 24/2017- MC Praha 4, k. u. Podoll 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy SOl na S03 z duvodu rozSfrenf sluzeb arealu Zlute lazne. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmena povede k ucelnejsfmu vyuzitf lokality. 

IPR upozornuje na opakovane odprodeje mestskych pozemku v teto oblasti pro budoucf mostnf propojenf. 

Akceptuje (3) za predpokladu, ze pres plochu nadale zustane USES jako prekryvny regulativ. Nesouhlasf (4) 

s rusenfm USES. Cast uzemf je v aktivnf zone, cast je v zaplavovem uzemf neprutocnem. 

Komise prerusila projednavanf podnetu na zmenu UP su hi. m. Prahy (dale take UP) nekolikrat na svych 

predchozfch jednanfch s pozadavkem na upresnenf zameru zadatele. zadatel uvedl, ze v arealu Zlute lazne 

byly v minulosti vybudovany nove inzenyrske sfte vcetne drobnych staveb pro sportovnf vyzitf, obcerstvenf 

a zabavu a rovnez zrekonstruovany stavby puvodnf. Vzhledem k tomu, ze od zahajenf provozu arealu Zlute 

lazne doslo jiz k nekolika vyznamnym zmenam v pravnf uprave v oblasti stavebnfho prava a uzemnfho 

planovanf, a rovnez tak vyklad dotcenych organu se ruznf, dospel Odbor hospodarenf s majetkem MHMP 

(zadatel) k zaveru napomoci zmenou kategorie uzemf z SOl do kategorie S03 k narovnanf soucasneho 

faktickeho stavebnfho stavu v arealu Zlute lazne s pravnfmi predpisy. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze zamerem zadatele nenf vybudovat nove stavby, ale uvest platny UP 

do souladu se soucasnym stavem. Predseda komise uvedl nespokojenost nad prfstupem zadatele 

(magistratnfho odboru), ktery nebyl schopen dolozit konkretnf zamer zamysleny v danem uzemf, a zaroven 

upozornil, ze funkcnf plocha S03 neodpovfda soucasnemu stavu v uzemf. Odbor spravy majetku byl vyzvan 

k predlozenf sveho zameru opakovane. Dale uvedl, ze se zmenou nesouhlasf MC Praha 4, coz potvrdil 

starosta mestske casti dopisem adresovanym UZR. 

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

UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 24/2017. 

5) Zmena c. z 2797/00 OP sO hi. m. Prahy (navrh vyberu nejvhodnejsf varianty) 

Z 2797/00 - MC Praha 11, k. u. Chodov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch S03, SV, LR, IZ, TVV a vymezenf VPS na plochy ZVO, S03 a rozsfrenf 

VPS z duvodu vystavby bytoveho domu. 

lng. arch. Kubis za IPR uvedl, ze jde o variantnf resenf, kdy varianta A pocfta s k6dem mfry vyuzitf uzemf pro 

funkcnf plochu ZVO "G" a varianta B pocfta s k6dem mfry vyuzitf uzemf "H". Dale uvedl, ze IPR doporucuje 

variantu A. 

lng. Cemus za porizovatele uvedl, ze z procesu projednanf lepe vychazf take varianta A. Dale uvedl 

podmfnku, ze z procesu projednanf vzesla korekce, ktera rfka, ze funkce S03 nebude vymezovana na funkci 

LR. 

Diskuze: lng. arch. Kubis predlozil vizualizaci investora, ktery se zavazuje k revitalizaci funkcnf plochy S03, 

na verejne prfstupny park (vizualizace viz prfloha tohoto zapisu). Komise se shodla na tom, ze uzemf je nynf 

velmi zanedbane a neutesene. 
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Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf varianty A navrhu zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise do p or u c u j e variantu A navrhu zmeny c. z 2797/00. 

6} Podnet na upravu c. 12/2017 UP sO hi. m. Prahy (Uprava u 1159/2013 dotcena 
rozhodnutfm soudu) 

lng. cemus uvedl, ze u teto upravy doslo k chybne predlozenemu rozsahu zmeny. Predmetne uzemf zmeny 

je mensf nez puvodne diskutovane a navrhuje hlasovat o teto uprave znovu. Zmfnena chyba bude 

prezentovana i na Vyboru pro uzemnf rozvoj a uzemnf plan. 

Podnet c. 12/2017- MC Praha 11, k. u. Chodov 

Jedna se o upravu mfry vyuzitf uzemf, zmena z koeficientu SV-D na SV-D a SV-F z duvodu vybudovanf 

polyfunkcnfho bytoveho objektu. 

Porizovatel upravu UP doporucuje vzhledem k odstranenf vytek soudu. 

IPR podnet na upravu akceptuje (3). Uzemf by melo byt provereno studif. 

Diskuze z predchozfho jednanf KUP: "lng. Cemus uvedl, i.e MC Praha 11 by/a obeslana, ale nevyjadfila se 

usnesenfm rady, ani zastupitelstva. Vyjadfenf za mestskou cast zaslal pouze radnf pro uzemnf rozvoj lng. 

Urbanek, esc._ ktery uved/, i.e mestska cast netrva na poffzenf upravy ani nove, ani te zrusene soudem. II 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o vzetf na vedomf vyjadrenf mestske casti 

a o nedoporucenf zahajit porizovanf upravy UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit poi'izovanf zmeny (upravy) UP na zaklade podnetu c. 12/2017. 

7) Nove podnety na zmeny UP sO hi. m. Prahy Vlna 14 

Pod net c. 54/2015- MC Praha 12, k. u. Tocna 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na DL z duvodu rozSffenf arealu letiste. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jedna se o uvedenf do souladu se skutecnym stavem. Plochy slouzf jako 

zazemf letiste Tacna. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Doporucujeme upravit zakres podnetu- rozsfrenf RU o maly trojuhelnfk na jihu. 

Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych ploch (§55). 

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. 54/2015. 

Pod net c. 61/2015- MC Praha 10, k. u. Zabehlice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na SOl, 503 z duvodu vyuzitf pro potreby sportovnfho 

zarfzenf. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Jde o zasah do uzemnfho systemu ekologicke stability a prfrodnfho 

pasu podel potoku Batie. Porizovatel upozon1uje, ze navrhovana funkcnf vyuzitf slouzf rekreaci v prfrodnfm 
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prostredi a neumoznuji vyuziti die stavajiciho stavu. V minulosti zde byly jiz neschvaleny zmeny c. z 159/02, 

c. Z 341/03, c. Z 517/04, c. Z 780/05 a c. Z 1292/06. 

IPR zmenu UP nedoporucuje (4). z prevazne casti jiz realizovano. Soucasne vyuziti je v rozporu s 

navrhovanou zmenou. 

Slouceno s podnetem c. 62/2015- odhlasovano 10/0/0. 

Vzhledem k v\;'se uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni nezahajovat porizovani zmeny 

UP. 

pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 61/2015. 

Pod net c. 62/2015- MC Praha 10, k. u. Zabehlice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy PS na SOl, 503 z duvodu vyuziti pro potreby sportovniho 

zarizeni. 

Porizovatel zmenu UP nedoporucuje. Porizovatel upozornuje, ze navrhovana funkcni vyuziti slouzi rekreaci 

v prfrodnim prostredi a neumoznuji vyuziti die stavajiciho stavu. v minulosti zde byly jiz neschvaleny zmeny 

c. Z 159/02, c. Z 341/03, c. Z 517/04, c. Z 780/05 a c. Z 1292/06. 

IPR zmenu UP nedoporucuje (4). z prevazne casti jiz realizovano. Soucasne vyuziti je v rozporu s 

navrhovanou zmenou. 

Slouceno s podnetem c. 61/2015: viz v·{se. 

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

UP. 
pro I proti I zdrzel se 

10 0 0 

Komise ned o p or u C. u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 62/2015. 

* V 16:55 odesel z jednani komise lng. Jiri Haramul. Na jednani komise bylo pritomno 9 clenu. 

* V 17:00 odesla z jednani komise lng. Zuzana Drhova, Ph.D. Na jednani komise bylo pritomno 8 clenu. 

Pod net c. 26/2017- MC Praha 9, k. u. Hloubetln 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch PS, ZMK + csz na OB z duvodu pozadavku obytneho uzemi. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Zmenou dojde k transformaci uzemi a doplnenf ulicnf sfte. 

IPR zmenu UP nedoporucuje (4). Lokalita zasahuje do plochy prirodniho parku (ve smyslu zakona c. 114/1992 

Sb.). V useku, kter'{ sousedi s podnetem na zmenu, je planovana revitalizace Rokytky. Doporucujeme resit az 

v MPP, kde bude mozno systemove posoudit cely levobrezni pas PS. v pripade porizovani zmeny pozadujeme 

vzhledem k charakteru uzemf k6d MVU "B". Nutne oduvodneni novych zastavitelnych ploch (§55). 

Diskuze: Predseda komise uvedl, ze uzemi kolem otevreneho koryta patoka je z hlediska prirody hodnotne. 

lng. arch. Kubis nechal kolovat zamer odboru OCP MHMP na revitalizaci diskutovane casti patoka, ale zaroven 

uvedl, ze nevi, v jake fazi se tento zamer nachazi. 
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Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat nejprve o doporuceni nezahajovat porizovani 

zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

4 2 2 

Jelikoz pro nedoporuceni zahajit porizovani zmeny UP nehlasovala potrebna vetSina, tj. alespon 

7 clenu komise, navrhl predseda komise hlasovat take o doporuceni zahajit porizovani zmeny UP. 

zdrzel 

pro I proti I se 

4 1 3 

Vzhledem k tomu, ze se komise neshodla, zda doporucit Ci nedoporucit zahajeni porizovani zmeny UP 

na zaklade podnetu c. 26/2017, tak pod net prerusila (odhlasovano- vsichni pro) a shod Ia se, ze se k podnetu 

vrati na pristim jednani. Zaroven komise pozaduje po UZR, a by na pristi jednani komise byl pozvan zastupce 

odboru OCP MHMP, ktery by konkretneji predstavil zamer na revitalizaci patoka s ohledem na porizovanou 

zmenu UP a nasledny stavebni zamer. 

Podnet c. 71/2017- MC Praha 5, k. u. Hlubocepy 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch DU, OV-F, ZMK, vv na SV-F s plovoucf znackou DU a ZMK z duvodu 

pozadavku obytneho t1zemi. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Upozornujeme, ze nelze vymezit plochu /ZMK/ plovouci znackou, jak je 

uvedeno v navrhovane zmene. Doporucujeme navrhnout plovouci znacku /DU/. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Zmenou dojde k vhodnejsimu usporadani ploch a tim i ucelnejsimu vyuziti 

lokality. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze plovouci znacky by se daly vyresit v pozdejsf fazi zmeny, a zaroven uvedl 

stanovisko mestske casti, ktere je souhlasne s podminkou. Podmfnkou je dohoda investora s mestskou castf, 

ze cast pozemku bude vyhrazena na skolu, kterou mestska cast potrebuje. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni zahajit porizovani zmeny UP. 
pro I proti I zdrzel se 

8 0 0 

Komise do p or u c u j e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 71/2017 a zaroven doporucuje 

ZHMP konecne vydani zmeny podminit naplnenfm dohody mezi investorem a mestskou casti. 

* V 17:10 se vratila na jednani komise lng. Zuzana Drhova, Ph.D. Na jednanf komise bylo prftomno 9 clenu. 

Podnet c. 73/2017- MC Praha 8, k. u. Karlin 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf plochy SP a zaplavoveho uzemf na SV z duvodu vybudovanf bytove 

zastavby s obcanskou vybavenosti. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmena reaguje na historicky vyvoj a umoznf dotvorenf lokality. v ramci 

projednanf bude proverena potreba ploch sportu v dane lokalite. 

IPR zmenu (Jp akceptuje (3). IPR nepovazuje zmenu za vhodnou, ale nebranf se zmene mensfho rozsahu. IPR 

zpracovava Mapu infrastrukturnich potreb, prvnf faze bude trvat cca 1 rok, nynf je mozne hledat pouze 

minimalnf verzi zmeny UP. 

Diskuze: Komise se shod Ia na tom, ze by bylo zadouci zmensit pozadovanou redukci sportovni plochy (nejlepe 

0 Yz). 
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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. 73/2017 a zaroven doporucuje 

ZHMP rozhodnout, ze zmena "pobezf" v klasickem- dlouhem rezimu. 

Podnet c. 95/2017- MC Praha- Slivenec, k. u. Slivenec 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PZO a celomestskeho systemu zelene na OB z duvodu vystavby 

rodinneho domu. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jedna se o uvedenf do souladu se skutecnym stavem a dotvorenf lokality. 

V minulosti byla v lokalite neschvalena zmena c. Z 1624/07. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Nejedna se o typickou zahradkovou osadu, vyskytujf se zde prevazne objekty 

obytneho charakteru, nektere z nich jsou novostavby. Uvest do navrhu k6d MVU "B". Roku 2008 bylo v 

lokalite neschvaleno zadanf zmeny c. Z 1624/07. 

Vzhledem k tomu, ze k podnetu nemel nikdo zadne pripomfnky, vzhledem k vyjadrenf IPR a porizovatele, 

navrhl predseda komise hlasovat nejprve o doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

0 9 0 

Jelikoz pro doporucenf zahajit porizovanf zmeny UP nehlasoval nikdo a komise neshledala v nasledujfcf diskuzi 

zadny duvod podnet doporucit, navrhl predseda komise hlasovat take 0 doporucenf nezahajovat porizovanf 

zmeny UP. 

zdrzel 

pro I proti I se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 95/2017. 

Podnet c. 96/2017- MC Praha 6, k. u. Vokovice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch PZA, OB na OV-C, IZ z duvodu vystavby obytneho soboru. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jedna se o transformaci lokality a doplnenf stavajfcf zastavby. Zmena by 

mela byt resena v navaznosti na podnety c. 160/2017, c. 163/2017. Jako celek bylo projednavano a 

nedoporuceno pod zmenou c. z 2590/00. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Zmene UP by mela predchazet stabilizace vyhledoveho resenf modernizace 

zeleznicnf trate Praha - Kladno. Nutne oduvodnenf novych zastavitelnych ploch (§ 55). Soucastf 

neschvaleneho zadanf zmeny c. Z2590/00 (2.11.2017). V lokalite VPS 6/DZ/6- elektrifikace a zdvoukolejnenf 

useku zel. st. Dejvice - zel. st. Ruzyne. Doporucujeme v ramci zmeny stanovit podmfnenost realizace 

zastavby modernizacf trati. V opacnem prfpade se zvysuje riziko konfliktu verejneho a soukromeho zajmu. 

Podmfnkou je tez zachovanf pasu izolacnf zelene, pokud ne, zmenu nedoporucujeme (4). 

Diskuze: lng. arch. Vacek uvedl, ze u teto zmeny jde o unikatnf dohodu mezi investorem a sdruzenfmi, kterou 

zastituje mestska cast. lng. arch. Kubis uvedl, ze podnet nenf v kolizi se zmfnenou vlakovou tratf vedenou 

po povrchu. lng. arch. Szentesiova uvedla obavu nad zvysenim poctu odpurcu zeleznicni trati. lng. arch. 

Sindlerova Ph.D. uvedla pochybnost nad moznou kolizf republikove vyznamneho zameru a zameru relativne 

maleho vyznamu. Rekla, ze v tomto prfpade by doporucila pockat a do daneho uzemf nezasahovat. 
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Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni nezahajovat porizovani zmeny 

UP. 
pro I proti I zdrzel se 

8 1 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 96/2017. 

Podnet c. 97/2017- MC Praha- Dolni Mecholupy, k. u. Dolni Mecholupy 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch na OB, SV, VV a zruseni VRU z duvodu stabilizace rozvojovych 

ploch. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Cele VRU je jiz predmetem porizovane zmeny c. Z 2096/00. 

IPR se zmenou UP nesouhlasi (5). Cele VRU je jiz predmetem porizovane zmeny c. z 2096/00 a soucasti zmeny 

c. z 2813/00. Cast celeho VRU se vsemi vazbami do okoli nelze res it dilci zmenou. v pripade porizovani zmeny 

nutne oduvodneni novych zastavitelnych ploch (§55). 

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. 97/2017. 

Podnet c. 98/2017- MC Praha- Benice, k. u. Benice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch OP/ZMK, OP/DU, OP/OV, OP/OB, OP/ZP na OB-C a prelozku VTL 

plynovodu z duvodu pozadavku nove obytne plochy- Benice 1. etapa. 

Porizovatel zmenu UP akceptuje. Porizovatel akceptuje rozsireni ploch bydleni v navaznosti na stavajici. V 

lokalite jsou vsak nevycerpane zastavitelne plochy. Zaroven by doslo k nezadoucimu rozsfreni sfdla na 

hranicich hi. m. Prahy. Zmenu je nutne resit v navaznosti na podnet c. 99/2017. 

IPR se zmenou UP nesouhlasf (5). Jedna se o nezadouci rozsirovani zastavitelnych ploch na okraji Prahy k 

hranici hi. mesta, kde navfc neni zajistena obsluha kvalitni verejnou dopravou. Zastavba by podporila trend 

nezadouciho srustanf obci. v rozporu se zakladni ideou MPP. Uzemi s problematickym zasobenfm pitnou 

vodou. Bez posilenf zasobnfho pasma z vodojemu Jesenice tj. stavbou Privadeciho vodovodnfho radu Jesenice 

II- jihovychodni cast Prahy (VPS 16ITVI51, 16ITVI31, 16ITVI53, 18ITVI51 a 18ITVI16) je v pripade takto 

rozsahle vystavby oblast zmeny pitnou vodou nezasobitelna. Odkanalizovanf oblasti pomoci stavajici kapacity 

COV Kolovraty by v prfpade takto rozsahle vystavby nebylo mozne. Bylo by nutno resit bud' rozsfrenf stavajici 

COV Kolovraty nebo prfpadne prodlouzenfm kanalizacniho sberace G do Kolovrat a napojenfm teto oblasti 

resp. Benic na povodi UCOV. Navrh prodlouzeni sberace G do Kolovrat je zanesen v projednavanem MPP. 

Vyuzitf uzemf je omezeno VTL plynovodem a jeho bezpecnostnfm pasmem, prelozka plynovodu je 

problematicka. V prfpade poi'izovani zmeny nutne oduvodneni novych zastavitelnych ploch (§55.) 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 99/2017) - odhlasovano 9/0/0. lng. Cemus uvedl, ze UZR zmenil sve 

vyjadrenf na "nedoporucuje", zejmena kvuli skutecne trase plynovodu. 

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. 98/2017. 
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Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemniho planu hi. m. Prahy ___ _ 

Podm!t c. 99/2017- MC Praha- Benice, k. u. Ben ice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch OP/ZMK, OP/DU, OP/OV, OP/OB, OP/ZP na OB-C z duvodu 

pozadavku nove obytne plochy- Be nice 2. etapa. 

Poi'izovatel zmenu UP nedoporucuje. Jedna se o nekoncepcnf rozrustanf sidla, ktere by melo byt provei'eno 

Metropolitnim planem. Zmenu je nutne i'esit v navaznosti na pod net c. 98/2017. 

IPR se zmenou UP nesouhlasf (5). Jedna se o nezadoud rozsirovanf zastavitelnych ploch na okraji Prahy k 

hranici hi. mesta, kde navic neni zajistena obsluha kvalitnf verejnou dopravou. Zastavba by podpoi'ila trend 

nezadoudho srustanf obci. V rozporu se zakladnf ideou MPP. Uzemf s problematickym zasobenfm pitnou 

vodou. Bez posilenf zasobniho pasma z vodojemu Jesenice tj. stavbou Pi'ivadedho vodovodniho radu Jesenice 

II - jihovychodnf cast Prahy (VPS 161 TV I 51, 16ITV 131, 161 TV 153, 181 TV I 51 a 18ITV 116) je v prfpade takto 
rozsahle vystavby oblast zmeny pitnou vodou nezasobitelna. Odkanalizovanf oblasti pomod stavajid kapacity 

COV Kolovraty by v prfpade takto rozsahle vystavby nebylo mozne. Bylo by nutno resit bud' rozsfrenf stavajfd 

COV Kolovraty nebo prfpadne prodlouzenim kanalizacniho sberace G do Kolovrat a napojenim teto oblasti 

resp. Benic na povodf UCOV. Navrh prodlouzeni sberace G do Kolovrat je zanesen v projednavanem MPP. 

Vyuzitf uzemi je omezeno VTL plynovodem a jeho bezpecnostnfm pasmem, prelozka plynovodu je 

problematicka. V pripade porizovanf zmeny nutne oduvodnenf novych zastavitelnych ploch (§55). 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 98/2017): viz vyse. 

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. 99/2017. 

Podnet c. 100/2017- MC Praha- Kralovice, k. u. Kralovice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch die platneho UP na SUP a nove vymezenf zaplavoveho uzemf 

z duvodu vybudovanf sucheho poldru Kralovice- varianta 1. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o protipovodi'\ove opati"eni. Zmena souvisf s obdobnymi podnety 

c. 102/2017, c. 103/2017.V ramci projednanf zmeny by mela vyplynout nejvhodnejsi varianta. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Podnety c.100/2017 -103/2017 by mely byt slouceny. Prfpadne doporucujeme 

zmenu porizovat variantne. 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 102/2017 a c. 103/2017) - odhlasovano 9/0/0. Predseda komise navrhl 

zahajit porizovanf nejrozsahlejsi zmeny, tzn. podnetu c. 100/2017 a porizovanf ostatnfch zmen, tzn. 

c. 102/2017 a 103/2017, nezahajovat. 

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. 100/2017. 

Podnet c. 102/2017- MC Praha- Kralovice, k. u. Kralovice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf ploch die platneho UP na SUP a nove vymezenf zaplavoveho uzemf 

z duvodu vybudovanf sucheho poldru Kralovice- varianta 3. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o protipovodi'\ove opati"eni. Zmena souvisf s obdobnymi podnety 

c. 100/2017, c. 103/2017.V ramci projednanf zmeny by mela vyplynout nejvhodnejsi varianta. 
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IPR zmenu UP akceptuje (3). Podnety c. 100/2017-103/2017 by mely byt slouceny. Prfpadne doporucujeme 

zmenu porizovat variantne. 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 100/2017 a c. 103/2017): viz vfse. 

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. 102/2017. 

Pod net c. 103/2017- MC Praha- Kralovice, k. u. Kralovice 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch die platneho UP na SUP a nove vymezenf zaplavoveho uzemf 

z duvodu vybudovani sucheho poldru Kralovice- varianta 4. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Jde o protipovodnove opatreni. Zmena souvisf s obdobnymi podnety 

c. 100/2017, c. 102/2017.V ramci projednani zmeny by mela vyplynout nejvhodnejsi varianta. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Podnety c. 100/2017-103/2017 by mely byt slouceny. Pripadne doporucujeme 

zmenu porizovat variantne. 

Diskuze (sloucena s podnetem c. 100/2017 a c. 102/2017): viz vyse. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni nezahajovat poi'izovani zmeny 

UP. 
pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c uj e zahajit porizovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 103/2017. 

Podnet c. 105/2017- MC Praha- Kolovraty, MC Praha- Nedvezf, k. u. Kolovraty, Nedvezf u RICan 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch (die platneho UP) na plochy die podkladove studie z duvodu 

upravy trasy propojky ulice Pi'atelstvi a silnice 11/101. 

Poi'izovatel zmenu UP akceptuje. Moznost a rozsah zmeny by byly provereny v ramci projednani zmeny. 

IPR se zmenou UP nesouhlasi (5). Problem vytvoi'eny na uzemf Rican nelze i'esit na ukor hi. m. Prahy. Zmena 

by mela vliv na pi'ipravovanou stavbu c. 511 PO, ktera se zaustenim dalsi silnice do MUK P0-1/2 u Kolovrat 

nepocita. Tato komunikace by pi'edstavovala vyznamne naruseni pi'irodne i krajinarsky velmi zachovale 

casti udoli Rokytky, ktere je soucasti stejnojmenneho pi'irodniho parku. Zamer je v rozporu s i'esenfm 

dopravniho systemu navrhovanym ZUR. 

Vzhledem k jednoznacnemu stanovisku IPR navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni nezahajovat 

poi'izovani zmeny UP. 
pro I proti I zddel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c u j e zahajit poi'izovanf zmeny UP na zaklade podnetu c. 105/2017. 

Podnet c. 106/2017- MC Praha 8, k. u. Cimice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch OP, ZMK na OB z duvodu pozadavku obytneho uzemi. 

Poi'izovatel zmenu UP nedoporucuje. Obdobne, jak jiz projednavany podnet c. 50/2017. Zmenou dojde k 

pi'eruseni uceleneho pasu zelene. 
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IPR se zmenou UP nesouhlasf (5). Nezadoud rozSir'ovanf zastavitelnych ploch do otevrene krajiny smerem k 

Prazskemu okruhu. Drive stejny pod net c. 451 neschvaleny ZHMP 2. 11. 2017. v pripade porizovani zmeny 

nutne oduvodneni novych zastavitelnych ploch (§55.) 

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. 106/2017. 

Podnet c. 107/2017- MC Praha 7, k. u. Holesovice 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf ploch zvo, VVA na OV-S z duvodu doplneni lokality o funkci bydleni. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou dojde k doplneni lokality. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). K6d S by mel mit stanovenou hodnotu die studie, kterou zpracovala spolecnost 

Loxia v souladu s Mestskou castf Praha 7. Die studie je KPP= 3,7. 

Diskuze: lng. arch. Kubis seznamil cleny komise se zminovanou stud if. Predseda komise vyjadril znepokojeni 

nad ,zastinenim" hotelu, ktery die jeho nazoru plni dominantu lokality. lng. arch. Szentesiova uvedla, ze ma 

malo informacf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o preruseni projednavani podnetu na zmenu 

UP a zaroven uvedl, ze se do pi'istiho jednani pokusi ziskat vice informacf k podnetu (zameru). 
pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise pre r us u j e projednavani podnetu c. 107/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje vice inform ad ke 

zminenemu zameru investora. 

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

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch ZVO, SV-G na SV z duvodu vystavby polyfunkcniho domu. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmenou dojde k transformaci dane plochy, ktera je soucasti 

zastavitelneho uzemf. 

IPR zmenu UP akceptuje (3). Zmenou dojde k transformaci dane plochy, ktera je soucasti zastavitelneho 

uzemf. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze mestska cast se zmenou nesouhlasf. lng. arch. Kubis uvedl, ze na dane uzemi 

probihala architektonicka soutez. Clenove komise se shodli na tom, ze by pred hlasovanim o tomto podnetu 

chteli vysledky uvedene architektonicke souteze videt. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o preruseni projednavanf podnetu na zmenu 

UP. 
pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise pre r us u J e projednavanf podnetu c. 108/2017 na zmenu UP a zaroven pozaduje po IPR zajistenf 

zminene architektonicke souteze na dalsi jednani komise. 



Podnet c. 109/2017 - MC Praha 6, MC Praha - Nebusice, MC Praha - Predni Kopanina, k. u. Liboc, 

Nebusice, Predni Kopanina 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch {die platneho UP) na funkcni plochy die podkladove studie 

z duvodu vymezeni VPS MUK Aviaticka- MUK Ruzyne. 

Porizovatel zmenu UP doporucuje. Zmena je vyvolana poti'ebami uzemL 

IPR se zmenou UP souhlasi {3). Do hlavicky zmeny doplnit: navrhovana zmena VPS. Pozadujeme rozsirit RU 

zmeny. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni zahajit poi'izovani zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

8 1 0 

Komise do p or u c u j e zahajit poi'izovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 109/2017. 

Podnet c. 110/2017- MC Praha 1, MC Praha 6, k. u. Hradcany 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy ZP + CSZ na VVA z duvodu vymezeni VPS MUK Aviaticka- MUK 

Ruzyne. 

Poi'izovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o aktualizaci funkcnich ploch pro poti'eby Armady CR. 

IPR se zmenou UP souhlasi {3). 1) plochy u ul. Strahovska- akceptujeme {rozsii'eni sousednf plochy /VVA/), 

2) plocha u ul. Keplerova- jde o podmerecnou plochu, 3) plocha u kasaren- akceptujeme {rozsii'eni sousedni 

plochy /VVA/). 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni zahajit poi'izovani zmeny UP. 

pro I proti I zdrzel se 

8 1 0 

Komise do p or u c u j e zahajit poi'izovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 110/2017. 

Pod net c. 111/2017- MC Praha 1, k. u. Stare Mesto 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch SMJ {VV) a zelene vyzadujid zvlastni ochranu na VVA z duvodu 

stavajidho vojenskeho arealu- Administrativni budova, Hradebni. 

Poi'izovatel zmenu UP akceptuje. Jedna se o aktualizaci funkcnich ploch pro poti'eby Armady CR. 

IPR zmenu UP nedoporucuje {4). Zmena je zbytna. Funkce SMJ a VV pozadovany zamer umozr'luje. 

Podmerecna plocha {474m2) v plose SMJ. Do hlavicky zmeny uvest do platneho stavu: /VV/-pevna znacka. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni nezahajovat poi'izovani zmeny 

UP. 

pro I proti I zdrzel se 

9 0 0 

Komise ned o p or u c uj e zahajit poi'izovani zmeny UP na zaklade podnetu c. 111/2017. 

14 



- Komise Rady hi. m. Prah y pro zmeny uzemnfho planu hi . m . Prahy ____________ _ 

lnformace od UZR: 

• Novela Stavebnfho zakona - informace o zkracenem rfzenf porizovanf UPD 

lng. Cemus uvedl, ie nove/a stavebnfho z6kona umoinuje zkr6ceny postup projedn6v6nf zmen UP. Pokud si 

iodate/ zajistf pffslusne vyj6dfenf (vyloucenf vlivu no udriitelny rozvoj, evropsky vyznamnou lokalitu a ptaCf 

oblasti}, mUle byt pfeskoceno zad6nf a spolecne jedn6nf o n6vrhu a bude se pouze vefejne projedn6vat n6vrh 

zmeny. tng. Cemus uvedt, ze v optimatnfm pffpade by ten to proces pofizovanr zmeny met trvat 1 rok. 

Rozhodnutf o zkr6cenem ffzenf je pine v kompetencfch zastupitelstva. U st6vajfcfch podnetu no zmeny UP, o 

kterych rada a zastupitelstvo jeste nerozhodly, UZR vyzval iadatele, ie mohou doplnit i6dost o pffslusne 

vyj6dfenf a poi6dat o zminovane zkr6cene ffzenf pofizovanf zmeny. Diagramy zn6zornujfcf prubeh pofizov6nf 

zmen a i6dost no poffzenf zmeny ve zkr6cenem ffzenf jsou dostupne no str6nk6ch UZR. In g. arch. Kubis uvedl, 

ie komise by mohla v budoucnu vyjadfovat svuj n6zor, zda u dane zmeny souhlasf Ci nesouhlasf se zkr6cenym 

postupem pofizov6nf. 

• Overenf moznosti vyuzitf uzemne planovacfho nastroje- dohoda o parcelaci 

lng. Cemus uvedl, ie dohoda o parcelaci je zanesena do zmeny textove vyh/6sky UP (zmeny C. Z 2832/00}, kde 

se podminuje dohodou o parcelaci odstranenf plovoucfch znacek. Dohodu o parcelaci lze poiadovat uzemfm 

p/6nem, v tom pffpade je pr6vne z6vazn6 a i6dajf o nf dotcenf vlastnfci pozemku. Pokud nenf stanovena 

uzemnfm p/6nem, jde pouze o smluvnf ujedn6nf. Soucasny uzemnf plan dohodu o parcelaci nevyuifv6. lng. 

arch. Szentesiov6 ohledne dohody o parcelaci ve vztahu ke zmene C. Z 2832/00 uvedla, ie to nenf jedin6 

moinost, jak se vypof6dat s prokazatelnostf realizace plovoucf znacky v uzemf, ale pouze jedna z moinostf. 

Jako do/Sf moinost uvedla napf. zastavovacf studii. 

Predseda komise Ph Dr. Stropnicky ukoncil v 18:25 31. jednanf komise . Dalsf jednanf komise bude za 3 tydny. 

Komise za 2 hodiny a 20 minut projednala 24 podnetu na zahajenf porizovanf zmen UP SU hi. m. Prahy, 

z nichz 3 prerusila, 1 pod net na upravu UP su hi. m. Prahy, 3 navrhy zm • UP su hi. m. Prahy. 

Overila : lng. arch. Ve ronika Sindlerova, Ph .D. 

Zapsal: lng. Jan Pech, odbor uzemnfho rozvoje MHMP 

Pfflohy: 

PhDr. Matej Stropnicky 
pfedseda kamise 

1. Prezencnf listina z 31. jednanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy 

2. Seznam projednanych bodu s vysledky hlasovanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu 

hi. m . Prahy 

3. Korespondence od MC Praha 1- k podnetu na zmenu c. 21/2017 UP SU hi. m. Prahy 

4. Vizualizace verejne prfstupneho parku - zmena c. Z 2797/00 UP SU hi. m . Prahy (navrh vyberu 

nejvhodnejsf varianty) 

15/15 

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění



Priioha C. 1 k z6pisu z 31. jedn6ni Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemniho pi6nu hi. m. Prahy __ 

Prezencnl listina 
z 31. jednanl komise konaneho dne 22. 1. 2018 

Clenove komise · 

Jmeno telefon e-mail podlfis 

PhDr. Matej Stropnicky 236 002 990 matej.stropnicky@praha .eu ~ ~:,--~ -~ T 
pfedseda 

~ 
/"\ 

lng. Pavel Cihak 602 280 261 cihak .paja@ sezna m .cz (iX~ 
lng. Zuzana Drhova, Ph.D. 777 230 356 zuzana.drhova@zeleni.cz 

6!Y~--
lng. arch. Igor Filipovic 604 241689 citypro .filipovic@centrum .cz ;tt::MA-r 
lng. Milan Hajek 774 220 548 hajek.ujezd@centrum.cz ~Jilt 
lng. Jiff Haramul 725 011022 jiri.haramul@brezineves.cz 

I 

Doc. lng. arch . Iva Oberstein 603 242 986 ivo.oberstein@volny.cz ' ~~ 
lng. arch . Jan Sedlak 602 369 474 iansed@seznam.cz 

lng. Jaromfr Svatos 739 008 051 jaromir.svatos@seznam.cz 

/1 /7 
lng. arch. Katei'ina Szentesiova 737 031 633 szentesiova@ipr.praha .eu (~ 
lng. arch. Veronika Sindlerova 602 442 651 veronika .s@volny.cz "'I:JS--- v 

lng. Stepan Spoula 605 370 645 spoula@ipr.praha.eu / I 

lng. arch . Lukas Vacek 603 183 456 lksvck@gmail.com 'rjl/r%~ 
lng. arch. Jana Blazfckova 236 004 768 ja na . blazickova@ pra ha .eu 

tajemn[ce 

Haste : 

Jmeno I organizace telefon e-mail pod pis -~ 

........_ 

N~~' , 
U+\ 

r--.. ~~ c~u._s,. ~vvJ . I"'-.. .(" ~ ~ VJ!-t~ 12{__ 

vln 
~ 

/ / 

fP~ vI CNJv~ ~ro lA., "1t c.. ilA~•II~.pd,4Mova@ pn:.4..e4 ~ 
~ 

sv~r0~~ ~~~-SYA-1~-~ 1~ 
~A 1\,) '? e c..,~ Ut:Q ~f\v . 1'-~vv€ ~.A-+14 . t~V jf.L/ 
!GUt~ -~CSl$ {PL. 

111( 

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

Jan Pech
Zvýraznění



  Příloha č. 2 k zápisu z 31. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 1/4 
 
 

Tabulky s výsledky hlasování  

1) Informace k podnětu na změnu č. 21/2017 ÚP SÚ hl.  m. Prahy –  výstavba objektu 
s veřejnou funkcí (Zlaté vejce na nábřeží  Ludvíka Svobody)  

 

 Komise bere na vědomí informace k podnětu na změnu č. 21/2017 ÚP SÚ hl. m. Prahy.  

odhlasováno: 10/0/0 

2) Přerušená změna č. Z  2819/00 ÚP SÚ hl.  m. Prahy (na minulém jednání KUP )  

3) Doplňující  informace ke změně č. Z 2787/00 ÚP SÚ hl.  m.  Prahy (projednané na 
minulém jednání  KUP) 

 

 Komise bere na vědomí informaci ke změně č. Z 2787/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy.  

odhlasováno: 10/0/0 

4) Přerušený podnět na změnu č.  24/2017 ÚP SÚ hl.  m. Prahy (na minulém jednání 
KUP) 

 

5) Změna č. Z  2797/00 ÚP SÚ hl.  m. Prahy (návrh výběru nejvhodnější  varianty)  

 

 Komise d o p o r u č u j e  variantu A návrhu změny č. Z 2797/00. 

odhlasováno: 10/0/0 

 

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

2819/00 Praha - Šeberov 
Šeberov 

564/3-část, 
564/9-část 

novostavba základní 
školy 

sportu /SP/ 
veřejné 

vybavení 
/VV/ 

ANO 
7 / 2 / 1 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

24/2017 MČ Praha 4 Podolí 

změna funkčního 
využití ploch  

- rozšíření služeb 
areálu Žluté lázně 

SO1 SO3 
NE 

10 / 0 / 0 
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6) Podnět na úpravu č. 12/2017 ÚP SÚ hl.  m. Prahy (Úprava U 1159/2013 dotčená 
rozhodnutím soudu)  

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

12/2017 MČ Praha 11 

Chodov 
3038/1 a 
další dle 
zákresu 

Úprava U 
1159/2013 
DOTČENÁ 

ROZHODNUTÍM 
SOUDU - 

polyfunkční bytový 
objekt 

kód D v 
ploše SV 

kód F v ploše 
SV 

kód D v 
ploše SV 

NE 
10 / 0 / 0 

 

7) 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) 

54/2015 MČ Praha 12 Točná 
změna funkčního 

využití ploch  
- funkce letiště 

ZMK DL 
ANO 

10 / 0 / 0 

61/2015 MČ Praha 10 Záběhlice 

změna funkčního 
využití ploch  
- využití pro 

potřeby 
sportovního 

zařízení 

ZMK SO1, SO3 
NE 

10 / 0 / 0 

62/2015 MČ Praha 10 Záběhlice 

změna funkčního 
využití ploch  
- využití pro 

potřeby 
sportovního 

zařízení 

PS SO1, SO3 
NE 

10 / 0 / 0 

26/2017 MČ Praha 9 Hloubětín 

změna funkčního 
využití ploch  

- požadavek na 
obytné území 

PS, 
ZMK, 

celoměstský 
systém 
zeleně 

OB 
PŘERUŠUJE 

10 / 0 / 0 

71/2017 MČ Praha 5 Hlubočepy 

změna funkčního 
využití ploch 

- požadavek na 
obytné území 

DU, 
OV-F, 
ZMK 
VV 

SV-F, 
(DU), 
(ZMK) 

ANO 
8 / 0 / 0 

73/2017 MČ Praha 8 Karlín 

změna funkčního 
využití ploch 

- bytová zástavba s 
občanskou 

vybaveností 

SP, 
záplavová 
území (ve 

smyslu 
zákona č. 
254/2001 

Sb.) 

SV 
ANO 

9 / 0 / 0 

95/2017 
MČ Praha - 

Slivenec 
Slivenec 

změna funkčního 
využití ploch 

- stavba rodinného 
domu 

PZO, 
celoměstský 

systém 
zeleně 

OB 
NE 

9 / 0 / 0 
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č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

96/2017 MČ Praha 6 Vokovice 

změna funkčního 
využití ploch 

- výstavba 
obytného souboru 

PZA, 
OB 

OV-C, 
IZ 

NE 
8 / 1 / 0 

97/2017 
MČ Praha - Dolní 

Měcholupy 
Dolní 

Měcholupy 

změna funkčního 
využití ploch 
- stabilizace 

rozvojových ploch 
v k. ú.Dolní 
Měcholupy 

 VRU, 
dle platného 

ÚP 

OB, 
SV, 
VV, 

lokalita 
komponovan

ého parku 
- lokalita 

krajinného 
parku 

- lokalita 
příměstské 

zeleně 
- zrušení 

VRÚ 

NE 
9 / 0 / 0 

98/2017 MČ Praha - Benice Benice 

změna funkčního 
využití ploch 

- nové obytné 
plochy - Benice 1. 

etapa 

OP/ZMK, 
OP/DU, 
OP/OV, 
OP/OB, 
OP/ZP 

OB-C 
NE 

9 / 0 / 0 

99/2017 MČ Praha - Benice Benice 

změna funkčního 
využití ploch 

- nové obytné 
plochy - Benice 2. 

etapa 

OP/OB, 
OP/ZMK, 
OP/OV, 
OP/DU, 
OP/ZP 

OB-C 
NE 

9 / 0 / 0 

100/2017 
MČ Praha - 
Královice 

Královice 

změna funkčního 
využití ploch, 

záplavové území 
- suchý poldr 

Královice - varianta 
1 

dle platného 
ÚP 

SUP, 
záplavové 
území – 

nové 
vymezení 

ANO 
9 / 0 / 0 

102/2017 
MČ Praha - 
Královice 

Královice 

změna funkčního 
využití ploch, 

záplavové území 
- suchý poldr 

Královice - varianta 
3 

dle platného 
ÚP 

SUP, 
záplavové 
území – 

nové 
vymezení 

NE 
9 / 0 / 0 

103/2017 
MČ Praha - 
Královice 

Královice 

změna funkčního 
využití ploch, 

záplavové území 
- suchý poldr 

Královice - varianta 
4 

dle platného 
ÚP 

SUP, 
záplavové 
území – 

nové 
vymezení 

NE 
9 / 0 / 0 

105/2017 

MČ Praha - 
Kolovraty, 
MČ Praha - 

Nedvězí 

Kolovraty, 
Nedvězí u 

Říčan 

změna funkčního 
využití ploch, 
- úprava trasy 
propojky ulice 

Přátelství a silnice 
II/101 

dle platného 
ÚP 

dle 
podkladové 

studie 

NE 
9 / 0 / 0 

106/2017 MČ Praha 8 Čimice 

změna funkčního 
využití ploch, 

- požadavek na 
obytné území 

OP, 
ZMK  

OB 
NE 

9 / 0 / 0 



  Příloha č. 2 k zápisu z 31. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 4/4 
 
 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel se) 

107/2017 MČ Praha 7 Holešovice 

změna funkčního 
využití ploch, 

- doplnění lokality 
o funkci bydlení 

ZVO, 
VVA  

OV-S 
PŘERUŠUJE 

9 / 0 / 0 

108/2017 MČ Praha 4 Nusle 

změna funkčního 
využití ploch, 

- výstavba 
polyfunkčních 

domů 

ZVO, 
SV-G 

SV 
PŘERUŠUJE 

9 / 0 / 0 

109/2017 

MČ Praha 6, 
MČ Praha - 
Nebušice, 

MČ Praha - Přední 
Kopanina 

Liboc, 
Nebušice, 

Přední 
Kopanina 

změna funkčního 
využití ploch, 

 vymezení funkce 
VPS 

- MÚK Aviatická - 
MÚK Ruzyně 

dle platného 
ÚP 

dle 
podkladové 

studie 

ANO 
8 / 1 / 0 

110/2017 
MČ Praha 1, 
MČ Praha 6 

Hradčany 

změna funkčního 
využití ploch, 

- vojenské areály - 
Vojenské objekty 

Na baště 

 
 ZP,   

 CSZ, 
VVA 

ANO 
8 / 1 / 0 

111/2017 MČ Praha 1 Staré Město 

změna funkčního 
využití ploch, 

- vojenské areály - 
Administrativní 

budova, Hradební 

SMJ, 
VVA, 
zeleň 

vyžadující 
zvláštní 
ochranu 

VVA 
NE 

9 / 0 / 0 
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MHMPP08HVUAXMĚSTSKÁ CAST PRAHA 1

Ing. Oldřich Lomecký 

starosta městské části

Čj: UMCPl 199373/2017 
Zn: STA/...................

Magistrát hl. m. Prahy
Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu
Mgr. Petra Kolínská
Mariánské nám. 2, 110 00 PRAHA 1

Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor územního rozvoje 
Ředitel odboru 
Ing, Martin Čemus
Jungmannova 35/29, 110 00 PRAHA 1

V Praze 1. prosince 2017

Návrh MČ Praha 1 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na území 
správního obvodu Prahy 1 - podnět č. 21/2017

Vážení,

v příloze tohoto dopisu Vám posíláme usnesení Rady městské části Prahy 1 číslo UR17 1276 ze dne 
28.11.2017 týkající se změny funkčního využití pozemku parc.č. 2360/2, k.ú. Nové Město na předpolí 
Stefánikova mostu.

Ing. Oldřich Lomecký 
starosta Městské Části Praha 1

Hlavni město Pít,ha - .'■.iii,:;i.stráí hl. m. Prahy 
Hlavní podatelna ■ Jungmannova 35/29, Praha 1

CiSLO JEDNACÍ: MHMP / ^
ßt> I'Oh

‘ ; ' -12- 20t7 fe“
P'Xc! lislú -Jok'jrncrii'j: y \ H I G

Peče! liiiirmých jf iíjiú yi
r<fii0li: I pfjjQf,; /y

a druu nelisliwých příloh;
IdihL’iikachi údaje 
zprccovalele;

DORUČENO DNE;

RADKA DLOUHÁ

Přílohy:
1) Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1276 ze dne 28.11.2017

Městská část Praha 1
Vodičkova 18. CZ-115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 222
Oldřich.lomecky@praha 1 .cz. www.praha 1 .cz

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění
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Městská část Praha 1

Rada městské části

USNESENÍ

36.schůze

číslo UR17_1276
ze dne 28.11.2017

Návrh MČ Praha 1 na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m. Prahy) - podnět č. 21/2017

Rada městské části

související UR17_0112

1. bere na vědomí

diskusi k tisku Z 5445 - návrh na pořízení změn vlny 11 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního 
obvodu Prahy 1 (podnět č. 21/2017 - změna funkčního využití pozemku pare. č. 2360/2, k.ú. 
Nové Město na předpolí Štefánikova mostu) na zasedání ZHMP dne 2.11. 2017

2. souhlasí

že výsledkem projednání návrhu MČ Praha 1 na pořízení změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (podnět 
č. 21/2017), bude zúžení navrhovaného funkčního využití z původně navrhované funkce SMJ 
(smíšená městského jádra) na funkci ZKC (kultura a církev)

3. ukládá

seznámit s tímto usnesením náměstkyni primátorky hl.m. Prahy pro územní plán Mgr. P. 
Kolínskou a ředitele OÚP MHMP Ing. Čemuse

3.1 Zodpovídá; Daniel Hodek, Termín: 14.12.2017
zástupce starosty Městské části Praha 1

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.



V'

3.2 Zodpovídá: Ing. Oldřich Lomecký,
starosta MČ PÍ

Termín: 14.12.2017

Ing. Oldřich Lomecký 
starosta Městské části Praha 1

Daniel Hodek
zástupce starosty Městské části Praha 1

Mgr. Jan Brabec, Vedoucí STA/OUR 
Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ PÍ 
BJ2017/2057

zpracoval: 
předkládá: 
bod jednání:

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.



 
 
 
 
 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157 

1/2 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

 

       
 Dle rozdělovníku 
       
       
              

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: 
UMCP1 199373/2017 Ing. Jakub Tomeš 
Č. j.: 236 004 864 
MHMP 1935430/2017 Počet listů/příloh: 1 / 0 
Sp. zn.: Datum: 
S-MHMP 1935430/2017  12.12.2017 
 
Vyjádření pořizovatele k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy, č. 21/2017 
 

Vážený pane starosto, 

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako úřad územního plánování 
příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro 
území hl. m. Prahy (dále jen “pořizovatel“), obdržel dne 4. 12. 2017 Váš dopis s usnesením 
Rady MČ Praha 1 č. UR17_1276, ze dne 28. 11. 2017, týkající se podnětu na změnu územního 
plánu sídelního útvaru (dále jen „ÚP SÚ HMP“), č. 21/2017. 

Pořizovatel se seznámil s tímto dopisem a sděluje Vám následující: 

Váš dopis obsahuje výše zmíněné usnesení, jehož obsahem je změna navrhovaného 
funkčního využití daného podnětu z původně navrhované funkce SMJ (smíšená městského 
jádra), na funkci ZKC (kultura a církev). 

Za pořizovatele Vám však musím oznámit, že podnět č. 21/2017 byl již v původní 
podobě projednáván Komisí Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy (dále 
jen „KUP“), Výborem pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen 
„VURM“) a Radou hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) a v této podobě musí být projednán také 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor územního rozvoje 
Oddělení pořizování celoměstských dokumentací 

*MHMPXP7S07SW* 
MHMPXP7S07SW 
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Pokud požadujete projednání podnětu v odlišné podobě, je nutné podat nový podnět na 
změnu ÚP SÚ HMP, který bude opět projednán KUP, VURM, RHMP a následně bude 
předložen Zastupitelstvu hl. m. Prahy k rozhodnutí, zda bude na jeho základě pořizována změna 
ÚP SÚ HMP. Tento Váš nový podnět bude zařazen do nejbližší možné vlny změn tak, aby 
mohlo být jeho projednávání zahájeno v co nejkratší možné době. 

 

 
S pozdravem, 

Ing. Martin Čemus 

ředitel odboru 

 

Rozdělovník: 
1. Městská část Praha 1, starosta MČ, Ing. Oldřich Lomecký, Vodičkova 681/18, 

11000 Praha 1 /DS - b4eb2my/ 
2. MHMP – náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petra Kolínská, Mariánské 

nám. 2, 110 00 Praha 1 
3. MHMP, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1   
4.             – spisovna 
 



Vazeny pan 

MESTSKA cAST PRAHA 1 

lng. Old rich Lomecky 

starosta mestske casti 

lng. Martin C e m u s 
reditel 
Odbor uzemniho rozvoje 
Magistrat hi. m. Prahy 
Jungmannova 35 
110 00 Praha 1 

Pod net na zmenu UP- vyjadreni 

Vazeny pane rediteli, 

C.j.: UMCP1 011832/2018 
Zn: STA 20/2018 

V Praze dne 19. 1. 2018 

na zaklade e-mailu lng. Tomese ze dne 18. 1. 2018 Vam sdeluji, ze Mestska cast Praha 1 nepozaduje 
nove projednani podnetu c. 21/2017, ale naopak dokonceni projednani tisku Z -5445 vztahujidho se 
k tomuto podnetu prerusenem pri jednani ZHMP dne 2. 11. 2017. 

Zaslane usneseni Rady c. UR17 _1276 ze dne 28. 11. 2017 neobsahuje zadny pozadavek na nove 
projednanf, obsahuje pouze vyjadreni vule Mestske casti Praha 1 respektovat v dalsfch fazich porizovani 
zmeny zuzeni navrhovaneho funkcniho vyuziti predmetne plochy, jez bylo na zaklade diskuse k tisku 
Z 5445 na jednani ZHMP dne 2. 11. 2017 duvodem k pi'eruseni projednavani. 

Mestska cast Praha 1 byla nasledne opakovane ubezpecovana, ze tento t isk bude za razen na nejbliZSf 
vhodne jednani ZHMP. Jelikoz od te doby marne uplynuly jiz dva terminy jednani ZHMP, Mestska cast 
Praha 1 znovu pisemne zada o zarazeni puvodni podoby tisku tykajfciho se podnetu c. 21/2017 
na zmenu UP s(J HMP na nejblizsi jednanf ZHMP. 

S podekovanfm a pozdravem 

No vedomi: 
Mgr. Petra Kolinsk6, namestkyne primatorky 

Mestska cast Praha 1 

Vodickova 18, CZ-115 68 Praha 1 

tel.: +420 221 097 222 

oldrich.lomeckv© orahal.cz. www.orahal.cz 

lng. Oldrich Lomecky 
starosta 

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění
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