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Návrhy zadání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy – závěry projednání 

 

Číslo 
úpravy 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Funkční využití Výměry 
změnou 

navrhova- 
ných ploch 

v m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu Závěr KUP Závěr VURM 

1004 Praha 7 Holešovice         
817, 2311 

Výstavba Městského 
domu  PŘÍSTAVNÍ 

z -  
kód G v ploše SV 
 
na -  
kód K v části plochy SV  

959 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR a Národní památkový 
ústav, generální ředitelství. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1020 Praha 10 Strašnice          
3425/1, 3425/2, 
3426/1, 3426/2, 
3426/3, 3426/4, 
4482/1 

 

Výstavba 
polyfunkčního areálu 

z -  
kód C v ploše SV 
 
na -  
kód E v části plochy SV  

5805 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR, Národní památkový ústav 
a sdružení Zelená alternativa. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 
Pro zpracování návrhu je 
požadována SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1024 Praha - 
Čakovice    

Miškovice  
320/5 

Rozvolněná zástavba 
rodinných domů 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB  

6096 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1025 Praha - 
Čakovice    

Miškovice  
320/235 

Rozvolněná zástavba 
rodinných domů 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB  

6977 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1046 Praha - 
Čakovice    

Třeboradice  
465, 466, 523/1 

Výstavba 10 
rodinných domů 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v ploše OB 

4262 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1089 Praha - 
Velká 
Chuchle 

Velká Chuchle      
513, 514, 1026/2, 
1026/3, 1026/6, 
1027/2, 1027/5, 
1027/13, 1028/1, 
1028/2, 1028/3, 
1028/4, 1030/3, 
1030/4, 1030/5, 
1031/1, 1031/2, 
1032, 1033/1, 
1033/2, 1033/6, 
1033/10, 1033/11, 
1033/12, 1189 

navýšení kódu míry 
využití po vydání 
úpravy U 1074/2012 
na celou kapacity 
plochy OB 

z -  
kód A ve zbývajících 
částí plochy OB po 
vydání U 1074/2012 
 
na -  
kód B ve zbývajících 
částí plochy OB po 
vydání U 1074/2012 

11866 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1121 Praha - 
Velká 
Chuchle 

Velká Chuchle     
561/1, 561/2, 
561/3, 561/4, 
570/5, 570/11 

Výstavba 
polyfunkčního domu - 
NOVOCHUCHELSK
Á 

z -  
kód B v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB 

3965 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1175 Praha - Troja Troja              
1479/1, 1480/1, 
1480/2, 1480/3, 
1480/5 

Výstavba rodinného 
domu - V PODHOŘÍ 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB  

1285 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR a Národní památkový 
ústav. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1182 Praha 8 Libeň              
584, 3753/2 

Výstavba dvou 
viladomů 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB  

1814 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR Národní památkový ústav a 
MČ praha 8. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

Institut plánování a 
rozvoje požaduje pro 
zpracování návrhu 
úpravy zpracovat 
podkladovou studii. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1193 Praha - 
Řeporyje   

Řeporyje  
1532/6, 1532/80, 
1532/123, 
1532/124 

Nástavba nad garáží 
rodinného domu  VE   
VÝHLEDU 

z -  
kód B v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB 

616 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1215 Praha 8 Karlín             
767/4, 767/203, 
767/205 

Výstavba "ROHAN 
CITY - sekce B" 

z -  
kód G v ploše OV 
 
na -  
kód I ve stávající ploše 
OV 

5111 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR a Národní památkový 
ústav, generální ředitelství. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1216 Praha - 
Koloděje   

Koloděje           
712/11, 712/24 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB s 
parkově upravenou 
plochou / ZP / bez 
lokalizace 
 
na -  
kód B v části plochy OB s 
parkově upravenou 
plochou / ZP / bez 
lokalizace 

900 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1217 Praha 5 Jinonice           
1231/28, 1232/1, 
1233/1, 1233/2, 
1233/3, 1233/5, 
1236/5, 1236/17, 
1236/18, 1236/45, 
1236/46 

Obytný soubor - 
BYDLENÍ  JINONICE 

z -  
kód B v ploše OB 
 
na -  
kód D ve stávající ploše 
OB 

17322 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. MČ Praha 5 
žádá o přerušení projednávání 
této úpravy. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

Pro zpracování návrhu je 
požadována SEA. 
IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1220   Doplňkové stavební 
úpravy k stávajícímu 
rodinného domu / RD 
odpovídá kódu B/ 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB  

0 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1223 Praha 5 Jinonice           
977/16, 977/47, 
977/48, 977/56, 
977/57, 978/1 

Bytové domy - 
WALTROVKA  
REZIDENCE 

z -  
kód C v ploše OB 
 
na -  
kód D ve stávající ploše 
OB 

13549 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1232 Praha - 
Újezd 

Újezd u Průhonic  
676/74 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB s 
parkově upravenou 
plochou / ZP / bez 
lokalizace 
 
na -  
kód C v části plochy OB 
s parkově upravenou 
plochou / ZP / bez 
lokalizace 

667 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Nesouhlas 
vyjádřila po termínu MČ Praha 
- Újezd. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1233 Praha - 
Klánovice  

Klánovice          
738/1, 738/4 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

1632 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1235 Praha 20 Horní Počernice 
4485/61, 4485/81, 
4485/140, 
4485/142, 
4485/148, 
4485/221 

Rozšíření objektu 
SCONTA a stavba 
části objezdové 
komunikace 

z -  
a) kód D v ploše  ZVO 
b) kód D v ploše ZOB 
 
na -  
a) kód S s koeficientem 
podlažních ploch 
KPP=1,4 a koeficientem 
zeleně KZ=0,15 v ploše  
ZVO 
b) kód F v části plochy 
ZOB 

27020 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1237 Praha 16 Radotín  
340, 342/1, 342/7, 
343/1, 344/1, 345, 
357/1, 357/10, 
357/11, 357/31, 
357/32, 357/33, 
357/34, 357/37, 
357/41, 357/55, 
503/1, 503/2, 
503/3, 504, 517/1, 
517/2, 517/3, 
517/4, 518, 519, 
520/1, 521, 2613, 
2614/1, 2614/2 

Vybudování nového 
radotínského centra 
prostřednictvím 
kompaktnějších 
forem zástavby 

z -  
kód D v ploše SV s 
plochou DH (plovoucí) 
 
na -  
kód F v části plochy SV s 
plochou DH (plovoucí) 

28407 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

Pro zpracování návrhu je 
požadována SEA. 
IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1241 Praha - 
Lipence  

Lipence            
639/6, 639/57 

Využití stávající půdy 
rodinného domu pro 
bydlení 

z -  
kód B v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB 

789 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1242 Praha - 
Nebušice 

Nebušice  
259/1, 259/5 
259/1-část, 259/5 

Přístavba ke 
stávajícímu 
rodinnému domu 

z -  
kód B v ploše SV 
 
na -  
kód C v části plochy SV 

363 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1243 Praha - 
Šeberov 

Šeberov           
531/122, 531/173 

Přístavba stávajícího 
rodinného domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

523 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1244 Praha 7 Holešovice         
978, 979 

Výstavba bytového 
komplexu 

z -  
kód F v ploše OV s 
plochou  ZP (plovoucí) 
 
na -  
kód H v části plochy OV 
s plochou  ZP (plovoucí) 

1935 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Ministerstvo kultury 
ČR a Národní památkový 
ústav, generální ředitelství. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1245 Praha - 
Klánovice  

Klánovice          
1373/9, 1373/48 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

503 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1246 Praha - Libuš    Písnice  
835/119, 835/124, 
835/133 

Zpevněná parkovací 
plocha a přístupové 
chodníky u rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB  

684 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1248 Praha 6 Dejvice     
4624, 4625/10, 
4626/1, 4627, 
4628, 4631/4, 
4631/11 
4624, 4625/10-
část, 4626/1, 4627, 
4628, 4631/4, 
4631/11 

Výstavba nového 
rodinného domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

805 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

Došlo k rozšíření rozsahu 
úpravy na celé území na 
základě připomínky IPR. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1249 Praha 18 Letňany            
543/2, 543/13, 
543/57, 543/104, 
543/156, 543/157, 
543/162 

Přístavba stávající 
haly a nástavba 
přístavku výrobní 
haly 

z -  
kód D v ploše VN 
 
na -  
kód E v části plochy VN  

6328 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
vypracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1253 Praha - 
Klánovice  

Klánovice          
1440/1, 1440/5, 
1440/10 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB  

873 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1256 Praha 6 Dejvice     
2162/1, 2162/2 
2162/1, 2162/2 

Garáž a zahradní 
domek 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód D v části plochy OB 

1305 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Institut plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
nedoporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP.  

 KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1258 Praha - 
Klánovice  

Klánovice         
1320/22, 1320/49 

Nástavba stávajícího 
rodinného domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

499 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1260 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          
1507 

Nový rodinný dům a 
zpevněné plochy 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB 

566 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1261 Praha - 
Slivenec 

Holyně             
322/101 

Výstavba obytného 
souboru - varianta 1 
a 2 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
Varianta 1 - kód B ve 
stávající ploše OB; 
Varianta 2 - kód C ve 
stávající ploše OB 

12322 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
vypracování podkladové 
studie. 
Pořizování úpravy bude 
pokračovat pouze ve 
variantě 1. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1262 Praha - 
Suchdol 

Suchdol            
74/1, 74/2, 74/4, 
74/5, 74/15, 74/16, 
74/18, 74/19, 
74/23, 74/24, 
74/25, 74/26, 
74/27, 74/28, 
74/29, 74/30, 
74/31, 74/32, 
74/33, 74/34, 74/35 

Výstavba rodinných 
domů 

z -  
kód A v ploše OB s 
plochou ZP (plovoucí)  
 
na -  
kód B v části plochy OB s 
plochou ZP (plovoucí)  

14963 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí MČ Praha - 
Suchdol a Český Aeroholding, 
a.s. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
vypracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1265 Praha - 
Šeberov 

Šeberov           
531/154, 531/155 

Nástavba nad garáží 
rodinného domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

534 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1267 Praha - Libuš    Písnice  
835/103, 835/110, 
835/137 

Nezkolaudovaný 
rodinný dům s garáží 
a bazénem 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB  

689 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1281 Praha - Dolní 
Chabry  

Dolní Chabry  
526/1, 526/3, 527/3 

Objekt veřejné 
vybavenosti 

z -  
kód C v ploše OB s 
plochou VV 
 
na -  
kód E v ploše OB s 
plochou VV 

1186 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Úpravu v této 
podobě nedoporučuje Institut 
plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy a požaduje zpracování 
podkladové studie.. Pořizovatel 
na základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1287 Praha 9 Vysočany           
1840/2, 1840/4, 
1840/5, 1840/6, 
1840/7, 1840/8, 
1840/9, 1845/2, 
1845/4, 1845/8, 
1845/10, 1845/11, 
1845/12, 1845/13, 
1845/14, 1845/15, 
1845/16, 1848/11 

Výstavba projektu 
Nová Harfa 

z -  
kód D v ploše SV 
 
na -  
kód G v části plochy SV 

10338 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

Pro zpracování návrhu je 
požadována SEA. 
IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1288 Praha - 
Klánovice  

Klánovice          
1333/4, 1622 

Výstavba rodinného 
domu 

z -  
kód A v ploše OB 
 
na -  
kód B v části plochy OB 

537 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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1301 Praha 20 Horní Počernice 
4184/1, 4184/2, 
4184/3 

Přístavba skladové 
haly 

z -  
kód B v ploše SV 
 
na -  
kód C v části plochy SV 

1008 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Pořizovatel na 
základě výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1302 Praha - Dolní 
Chabry  

Dolní Chabry  
1374/30, 1374/31, 
1374/32, 1374/35, 
1374/36, 1374/37, 
1374/38, 1374/40, 
1374/41, 1374/42, 
1374/44, 1374/58, 
1374/59, 1374/60, 
1374/133, 
1374/134, 
1374/135, 
1374/136, 
1374/137, 
1374/138, 
1374/139, 
1374/140, 
1374/141, 
1374/142, 
1374/143, 
1374/144, 
1374/145, 
1374/146, 
1374/147, 
1374/148, 
1374/151, 
1374/193, 
1374/197, 
1374/220, 
1374/221, 
1374/243, 
1374/244, 
1374/245 

Výstavba 38 
bytových domů 

z -  
a) kód D v ploše OV s 
plochou ZP (plovoucí) 
b) kód D v ploše OB 
 
na -  
a) kód E v části plochy 
OV s plochou ZP 
(plovoucí) 
b) kód F v části plochy 
OB 

72561 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Se změnou 
nesouhlasí Loxia a.s. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje rozšířit úpravu na 
celé území a pokračovat v 
pořizování dané úpravy ÚP SÚ 
HMP. 

Pro zpracování návrhu je 
požadována SEA. 
IPR požaduje pro 
zpracování návrhu 
zpracování podkladové 
studie. 
Úprava bude rozšířena 
na celé území. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny do 
květnového jednání. 

1304 Praha - 
Čakovice    

Čakovice    
1280/20 

Výstavba ZŠ z -  
kód D v ploše SV 
 
na -  
kód F v části plochy SV 

3069 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl kladně projednán. 
Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

1305 Praha - 
Újezd 

Újezd u Průhonic  
676/118 

Výstavba rodinného 
domu s bazénem 

z -  
kód B v ploše OB 
 
na -  
kód C v části plochy OB 

800 Návrh zadání změny vlny úprav 
byl projednán. Nesouhlas 
vyjádřila po termínu MČ Praha 
- Újezd. Pořizovatel na základě 
výsledků projednání 
doporučuje pokračovat v 
pořizování dané změny ÚP SÚ 
HMP. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

 


