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Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy – závěry projednání 

 

Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Funkční využití Výměry 
změnou 
navrh. 

ploch v m2 

Vyjádření 
pořizovatele 

Doplněk návrhu Závěr KUP Závěr VURM 

2345 Praha - 
Újezd 

Újezd u Průhonic   
část 214/18-22,25,26; 
214/43,63,64,66,67,69,
70; 214/80-84, mezi ul. 
Formanská a D1 

výstavba komunikace - 
změna časového 
horizontu a její vyhlášení 
VPS, výstavba 
administrativních budov, 
bytová výstavba 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
orná půdy, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
- výhled 
izolační zeleň /IZ/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ - výhled 
louky a pastviny /NL/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
VPS 

172810 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Pro zpracování návrhu 
změny bude 
respektován 
požadavek 
zpracovatele ÚP - 
doplnění podmíněnosti 
zprovoznění MÚK D1 - 
Vestecká spojka. 
V příloze návrhu 
zadání změny v 
textové části bude za 
parc. č. 214/80-84 
doplněno: "a další". 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2839 Praha 6 Břevnov    
2484/1 a další; při ul. 
Atletická 

zmenšení VRÚ a korekce 
v oblasti Strahova; 
protažení Tomanovy ul. 
až k ul. Běžecké, území 
severně ponechat 
k rodinné zástavbě, jižní 
území přičlenit k parku 
Ladronka 

z -  
čistě obytné /OB/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
sportu /SP/ 
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO3/ 
zvláštní rekreační aktivity 
/SO5/ 
zařízení pro přenos 
informací /TI/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
ostatní /ZVO/ 
VRÚ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
sportu /SP/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 

303221 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2840 Praha 6 Střešovice         
876/1-část, 876/2-8 

umožnění přístavby k 
bytovému objektu ve 
Střešovické ul. a 
dostavby ul. Sibeliovy 
RD; funkční plochu TVV 
ponechat pouze v 
nejnutnějším rozsahu 

z -  
vodní hospodářství /TVV/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
vodní hospodářství /TVV/ 

6806 Vzhledem k 
nesouhlasu OZP 
MHMP (ochrana vod s 
ohledem na potřebu 
zajištění zásobování 
obyvatel pitnou vodou, 
prostorová rezerva 
může být využita pro 
potenciální rozšíření 
vodojemu), 
zpracovatele ÚP a 
Pražské 
vodohospodářské 
společnosti (stávající 
funkčnost, rezerva pro 
budoucí rozšíření) a 
nedoporučení 
Hygienické stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

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

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2842 Praha 17 Řepy               
1352/177, 1352/4-část, 
1352/246-část 

zřízení malého sběrného 
dvora 

z -  
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

10339 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
navrhovaná funkční 
plocha změněna na 
TVO. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2843 Praha - 
Březiněves  

Březiněves  
428/8, 429/28, část: 
427/120, 428/5, 
429/7,9, 449/3,4,6; při 
ul. K Březince 

propojení ulice 
K Březince na území 
Středočeského kraje do 
Zdib se silnicí 608 

z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
izolační zeleň /IZ/ 
lesní porosty /LR/ 
ÚSES 
 
na -  
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 

2248 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2844 Praha - Dolní 
Chabry  

Dolní Chabry  
1374/56, 1405/1, 
1373/16-část a další 

stabilizace pro využití 
dopravní infrastruktury - 
komunikace 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na -  
funkční využití vhodné 
pro danou komunikaci 

15644 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
do navrhované změny 
doplněno "příp. další 
funkční využití". 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2846 Praha - 
Lysolaje 

Lysolaje  
518, 519-část, 520/1-
část 

výstavba mateřské školy 
v severní části území, na 
zbylém výstavba 
rodinných domů 

z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
louky, pastviny /NL/-
výhled 
 
na -  
veřejné vybavení /VV/ 
čistě obytné /OB/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

12944 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
OZP MHMP (rozšíření 
zastavitelných ploch na 
úkor ploch 
nezastavitelných) a 
nedoporučuje ji 
Dopravní podnik hl. m. 
Prahy (vazba na 
plánovanou 
tramvajovou trať). 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2847 Praha - 
Petrovice  

Petrovice          
91/1, 92/1 

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

2774 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu OZP 
MHMP bude řešené 
území zmenšeno. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2848 Praha - 
Satalice 

Satalice  
933/681-část 

vybudování sportoviště z -  
orná půda /OP/ 
 
na -  
sportu /SP/ 

65015 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP a 
Odbor bezpečnosti a 
krizového řízení MHMP 
(problematika zóny 
havarijního plánování). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Je požadována 
podkladová studie. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu OZP 
MHMP a zpracovatele 
ÚP bude navrhovaná 
funkční plocha 
změněna na SO. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2849 Praha - 
Suchdol, 
Praha 6 

Bubeneč, 
Dejvice, 
Sedlec, 
Suchdol            
v trase ul. Podbabská, 
Roztocká a Kamýcká 

koridor pro tramvajové 
spojení s centrem v trase 
podél ulic Podbabská, 
Roztocká a Kamýcká 

z -  
tramvajové tratě - 
stávající (výkres č. 5) 
 
na -  
tramvajové tratě - návrh 
(výkres č. 5) 
příp. nové funkční využití 

 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Bude zpracováno 
vyhodnocení vlivu na 
území soustavy Natura 
(EVL – Kaňon Vltavy). 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 
V textové části přílohy 
návrhu zadání změny Z 
2849/00 bude u lokality 
doplněno k.ú. Lysolaje. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2850 Praha - Troja Troja              
1622, 1631 a další; při 
areálu SaBat 

vybudování sportovního 
areálu a sportovního 
zázemí pro trojské školy 
a rozšíření tréninkového 
centra FTVS UK 

z -  
přírodní rekreační plochy 
/SO1/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
VRÚ 
 
na -  
sportu /SP/ 

26341 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
OZP MHMP (zásah do 
VKP, zásah do 
celoměstského 
systému zeleně, 
rozšíření zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných) a 1 
občanské sdružení. 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2851 Praha - 
Suchdol 

Sedlec             
429/12 

obytná zástavba z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
sportu /SP/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 
 
na -  
všeobecně obytné /OV/ 

11795 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha – Suchdol 
(požadavek 
koncepčního řešení), 
zpracovatel ÚP, 
Dopravní podnik hl. m. 
Prahy (konflikt s 
plánovanou 
tramvajovou tratí) a 1 
právnická osoba. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
změna Z 2851/00 v 
návrhu sloučena a 
koordinována se 
změnou Z 2849/00. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2852 Praha - 
Čakovice    

Čakovice    
1309/5,28-část 

výstavba obytných domů z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
čistě obytné /OB/ - 
výhled 
louky, pastviny /NL/ - 
výhled 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

51251 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP, 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (bez udání 
důvodu) a 7 občanů. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu, 
OZP MHMP, a 
zpracovatele ÚP bude 
řešené území 
zmenšeno. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu, 
OZP MHMP, bude do 
navrhované změny 
doplněna funkční 
plocha ZP. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 
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2854 Praha - Libuš    Libuš              
303/6,7,13,15,19,27, 
1120/3, 1120/4-část 

omezení historického 
jádra, zrušení výškové 
regulace 

z -  
čistě obytné /OB/ 
historická jádra obcí se 
stanovenou výškovou 
regulací 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
bez historického jádra 
obcí se stanovenou 
výškovou regulací 

5915 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha - Libuš 
(důvody viz Stanoviska 
a podněty k návrhu 
zadání změny). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2855 Praha 4 Hodkovičky         
989/1 

uvedení do souladu se 
skutečným stavem - 
sportoviště 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na -  
sportu /SP/ 

2005 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2856 Praha 10 Strašnice          
434/4,5,6,7,8,9 

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

2496 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy z důvodu 
stávajících hlukových 
limitů. Pořizovatel 
upozorňuje, že 
inkriminovaná 
železniční trať bude ve 
výhledu zrušena. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2857 Praha 22 Uhříněves          
722, 723, 724 

zrušení pevné značky VV 
ve funkční ploše OV 

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

 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2858 Praha 2    Vinohrady          
4394/9,10,27,29,47, 
4394/ 6,31-část 

rozvoj areálu společnosti 
Komwag 

z -  
čistě obytné /OB/ 
 
na -  
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 

3165 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2859 Praha 16 Radotín  
2310 

výstavba rodinného 
domu 

z -  
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

738 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2860 Praha - 
Suchdol 

Suchdol            
OB - Starý Suchdol, při 
ulici Bažantní 

zrušení plovoucí značky 
ZP 

z -  
čistě obytné /OB/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ - plovoucí 
značka 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Český Aeroholding 
(blízkost ochranného 
hlukového pásma 
letiště). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2861 Praha 13 Stodůlky           
1236/1 

ochrana přírody a krajiny, 
zachování stávající fauny 

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

20800 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
řešené území 
rozšířeno. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2862 Praha - Vinoř Vinoř              
1158/2-část 

výstavba rodinného 
domu 

z -  
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 
ÚSES 
 
na -  
čistě obytné /OB/, 
příp. všeobecně smíšené 
/SV/ 

707 Vzhledem k 
nesouhlasu OZP 
MHMP (zásah do 
celoměstského 
systému zeleně, 
nežádoucí zástavba 
nivy drobného vodního 
toku) a zpracovatele 
ÚP nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

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

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2863 Praha - 
Přední 
Kopanina 

Přední Kopanina  
344-část 

jezdecký sport z -  
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 
 
na -  
sportu /SP/ 

5294 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 
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2864 Praha - 
Klánovice  

Klánovice          
803-část 

výstavba rodinného 
domu 

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

2784 Vzhledem k 
nesouhlasu OZP 
MHMP (předmětné 
území se nachází v 
přírodním parku 
Klánovice – Čihadla, 
rozšíření zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

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

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2865 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          
1871, 1872-část 

výstavba restaurace z -  
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

4042 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2866 Praha - Dolní 
Chabry  

Dolní Chabry  
1235/4 

zástavba rodinnými domy z -  
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

19197 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP a 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost (omezená 
kapacita PČOV Dolní 
Chabry), nedoporučuje 
ji Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2867 Praha 11 Chodov      
3322/1, 3323/1, 
2117/396, 3336/1, 
3336/196 

obytná výstavba z -  
veřejné vybavení /VV/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

18611 Vzhledem k 
nesouhlasu MČ Praha 
11 (bez udání důvodu), 
zpracovatele ÚP, 4 
občanských sdružení a 
281 občanů a 
nedoporučení 
Hygienické stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití) a 
Odboru dopravních 
agend MHMP 
(vhodnější je stávající 
využití) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2868 Praha - 
Benice  

Benice     
292/1, 292/3 

zahradnictví (okrasné 
rostliny) 

z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ - výhled 
louky a pastviny /NL/ - 
výhled 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
 
na -  
zahradnictví /PZA/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 

27377 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
řešené území 
zmenšeno (bude 
vyňata i funkční plocha 
S4). 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2870 Praha 20 Horní Počernice  
4126/7 a další; lokalita 
Xaverov 

vymezení trasy sběrné 
komunikace městského 
významu, tzv. 
komunikační spojky MUK 
Beranka, mezi ulicí Ve 
Žlíbku a MUK Beranka a 
její zařazení mezi VPS 

z -  
funkční využití - výkres č. 
4 
 
na -  
funkční využití vhodné 
pro danou komunikaci 
funkční využití území 
související s trasou nové 
komunikace 
VPS 

1152849 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2871 Praha 20 Horní Počernice  
část: 4106/1,10-
12,33,38-41,63 

oprava trasování ostatní 
dopravně významné 
komunikace, tzv. 
komunikační spojky mezi 
městskou částí 
Klánovicemi, potažmo 
obcí Šestajovice, a MUK 
Beranka 

z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
 
na -  
funkční využití vhodné 
pro danou komunikaci, 
příp. nové funkční využití 

53049 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 
Na základě požadavku 
MČ Praha 20 bude do 
zadání doplněno, že se 
jedná i o vymezení 
VPS. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2872 Praha 20 Horní Počernice  
4155/3 a další; při ul. K 
Berance 

přeložka komunikace K 
Berance podle 
původního konceptu 
územního plánu jižním 
směrem 

z -  
funkční využití - výkres č. 
4 
 
na -  
funkční využití vhodné 
pro danou komunikaci, 
případně nové funkční 
využití 

36410 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2873 Praha 5 Hlubočepy          
1184/29,38,39,40,76 

doplnění zastavitelného 
území 

z -  
louky a pastviny /NL/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

3173 Vzhledem k 
nesouhlasu OZP 
MHMP (zásah do 
celoměstského 
systému zeleně, 
rozšíření zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných), 
zpracovatele ÚP, 4 
občanských sdružení a 
6 občanů a 
nedoporučení 
Hygienické stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Bude zpracováno 
vyhodnocení vlivu na 
území soustavy Natura 
(EVL – Prokopské 
údolí). 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Tato změna bude 
prověřena v rámci 
případného zpracování 
návrhu změny Z 
2929/00. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2874 Praha 4 Nusle              
1149/6,21,24,25,26,27,
28,37,38,39 a další 

změna užívání hotelu 
Corinthia Towers Prague 

z -  
ostatní /ZVO/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

20221 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (lokalita 
nevhodná pro trvalé 
bydlení). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2875 Praha 5 Jinonice           
1346/1-14, 1347, 1348, 
1356/1-2, 1359/2-6, 
1360, 1361/1-2, 
1375/1,4-7; lokalita 
Vidoule 

obytná zástavba z -  
přírodní rekreační plochy, 
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO1,3/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO3/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
ÚSES 

196614 Vzhledem k 
nesouhlasu MČ Praha 
5 (bez udání důvodu), 
zpracovatele ÚP, OZP 
MHMP (předmětné 
území se nachází v 
přírodním parku 
Košíře-Motol, rozšíření 
zastavitelných ploch na 
úkor ploch 
nezastavitelných, riziko 
zástavby v 
bezprostřední blízkosti 
pozemků určených k 
plnění funkce lesa), 
363 občanů, 1 
právnické osoby a 9 
občanských sdružení a 
nedoporučení 
Hygienické stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 
 
Dne 18. 5. 2015 
žadatel požádal o 
přerušení pořizování 
změny (z důvodu 
probíhajícího jednání s 
vlastníky).   
 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Je požadována 
podkladová studie. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
předmětné území 
rozšířeno. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
v rámci navrhované 
změny namísto funkční 
plochy S4 uvedena 
funkční plocha DU. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2876 Praha 10 Strašnice          
2799/2,4,5,6,7; 
4490/9,11 

revitalizace objektu 
technické infrastruktury 

z -  
zařízení pro přenos 
informací /TI/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

5517 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2877 Praha 16 Radotín  
2439/27,29,65; 
2439/3,26,47-část 

zrušení vlečky Radotín z -  
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 
 
na -  
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 
výroby, skladování a 
distribuce /VS/ 

5424 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2878 Praha 16 Radotín  
2439/29,31; 2470/3,12; 
2471/3,5,16,69; 3115/3 

zrušení vlečky Radotín z -  
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 
izolační zeleň /IZ/ 
 
na -  
nerušící výroby a služeb 
VN/ 
výroby skladování a 
distribuce /VS/ 

40174 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2879 Praha 16 Radotín  
2439/47-část 

zrušení vlečky Radotín z -  
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 
 
na -  
výroby, skladování a 
distribuce /VS/ 

821 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM nesouhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2880 Praha 17 Řepy               
1352/7,1365/2,1366/1,
1373/2 a další; při ul. 
Karlovarská 

vybudování čerpací 
stanice pohonných hmot 
a jednopodlažního 
halového objektu s 
komerčním využitím 

z -  
izolační zeleň /IZ/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
 
na -  
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 

8560 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2882 Praha - 
Lipence  

Lipence            
653, 654 

uvedení do souladu se 
skutečným stavem - 
rodinný dům 

z -  
sportu /SP/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

1430 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2883 Praha - 
Dubeč 

Dubeč            
1856/52, 1856/38 a 
další; území vymezené 
severně od 
Štěrboholské spojky 

Dubeč Sever – zóna 
malého a středního 
podnikání – zástavba + 
zeleň 

z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
veřejné vybavení /VV/ - 
výhled 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ - výhled 
všeobecně obytné /OV/ - 
výhled 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ - výhled 
sportu /SP/ - výhled 
všeobecně smíšené /SV/ 
- výhled 
louky a pastviny /NL/ 
čistě obytné /OB/ - 
výhled 
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 
lesní porosty /LR/ - 
výhled 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
izolační zeleň /IZ/ 
vodní toky a plochy, 
plavební kanály /VOP/ 
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
ostatní /ZVO/ 
obchodní /ZOB/ 
výroby, skladování a 
distribuce /VS/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
izolační zeleň /IZ/ 
vodní toky a plochy, 
plavební kanály /VOP/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
lesní porosty /LR/ 

372110 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP, MČ 
Praha - Dolní 
Počernice (změna 
urbanistické koncepce 
vycházející z 
Urbanistické studie 
Dolní Počernice – jižní 
část, nepřijatelná 
dopravní obsluha 
řešeného území, 
nepostihnuty širší 
vztahy v dané lokalitě) 
a MČ Praha - 
Běchovice 
(neprojednání širších 
vztahů, absolutně 
nedořešený dopravní 
systém v dané lokalitě). 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP nedoporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2886 Praha 15 Hostivař           
1679/2, 1680/3, 
1680/4, 1680/6, 
1680/21 a další 

sloučení funkční plochy 
VN v průmyslové zóně 

z -  
vodní hospodářství /TVV/ 
 
na -  
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 

15888 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2889 Praha 15 Hostivař           
1225, část - 1224/2, 
2657 

sloučení funkčních ploch 
se stávajícím či 
plánovaným využitím 
pozemků svěřených MČ 
Praha 15 

z -  
izolační zeleň /IZ/ 
 
na -  
sportu /SP/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 

3770 Vzhledem k 
nesouhlasu MČ Praha 
15 (nežádoucí 
odstranění funkce 
izolační zeleně poblíž 
rušné ulice) a 
nedoporučení 
Hygienické stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití) a 
Odboru dopravních 
agend MHMP 
(bezprostřední blízkost 
velmi zatížené ul. 
Průmyslová) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2893 Praha 15 Horní Měcholupy    
528/1-6, 530/3, 594, 
600/1-3, část: 530/1-2, 
552/1, 594/5, 600/4 

zřízení sloučeného 
střediska komunálních 
služeb 

z -  
vodní hospodářství /TVV/ 
 
na -  
odpadové hospodářství 
/TVO/ 

7195 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2894 Praha 15 Horní Měcholupy    
537/15, 552/1, 554, 
část: 537/1,17 

sjednocení funkčních 
ploch v území k 
dlouhodobě 
plánovanému doplnění 
služeb v páteřní části 
Prahy 15 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na -  
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 

4349 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2895 Praha 15 Horní Měcholupy    
523/79, 523/80, 594, 
544/2, část: 523/81, 
523/82, 523/85 

uvedení do souladu se 
skutečným stavem - 
plocha parku a 
sportoviště 

z -  
čistě obytné /OB/ 
 
na -  
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
sportu /SP/ 

18716 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Na základě požadavku 
žadatele o změnu, MČ 
Praha 15, bude z 
navrhované změny 
vyjmuta funkční plocha 
SP a ponechána pouze 
funkční plocha ZP. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2896 Praha 15 Hostivař           
1801-část, 1803, 1804, 
1805, 2664, 1768, 
1780/2-část, 1781/2, 
1782/1, 1782/2, 
1782/3, 1785/3 

1) vybudování obytného 
souboru (1801 - část, 
1803, 1804, 1805, 2664) 
2) vybudování 
přechodového území 
mezi komerční plochou a 
plochou obytnou (1768) 
3) vybudování dělící 
plochy zeleně mezi 
hlavní komunikací a 
plochou SP (1780/2 - 
část, 1781/2, 1782/1, 
1782/2, 1782/3, 1785/3) 

z -  
sportu /SP/ 
ostatní /ZVO/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
izolační zeleň /IZ/ 

45526 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu, 
OZP MHMP, bude do 
navrhované změny 
doplněna funkční 
plocha NL (pás 90m 
podél ch.ú.). 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 
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2898 Praha - 
Ďáblice, 
Praha - Dolní 
Chabry  

Ďáblice, 
Dolní Chabry  
k.ú. Ďáblice - 1026/3, 
1026/10,11; 
1548/1,11,13,104,106,
107,108,109,112,117,1
18,137,151,152,153, 
k.ú. Dolní Chabry - 
1235/17 

Koňská louka Ďáblice z -  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 
čistě obytné /OB/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 
 
na -  
oddechu /S05/ 
čistě obytné /OB/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 

330254 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP, 
nedoporučuje ji 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2899 Praha 5 Košíře             
1107, 1108, 1109, 
1110, 1113, 2027-část 

výstavba bytových domů 
Jinonická 

z -  
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

5627 Návrh zadání změny 
byl projednán. 
Se změnou nesouhlasí 
MČ Praha 5 (bez udání 
důvodu), 4 občanská 
sdružení a 16 občanů, 
a nedoporučuje ji 
zpracovatel ÚP a 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
OZP MHMP vydal 
vyjádření. 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2900 Praha - 
Zbraslav 

Zbraslav           
358/5, 358/1-část 

výstavba rodinného 
domu 

z -  
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

1189 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Na základě požadavku 
OZP MHMP bude v 
rámci navrhované 
změny doplněna 
značka pro "zeleň 
vyžadující zvláštní 
ochranu". 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2903 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          
část: 2373/20,21, 41, 
43, 44, 46, 47 

vymezení VPS - 
transformovna 110/22 kV 
Písnice 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
energetika /TVE/ - výhled 
všeobecně smíšené /SV/ 
- výhled 
 
na -  
energetika /TVE/ 
VPS 

10009 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
do navrhované změny 
doplněna funkční 
plocha ZMK. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2904 Praha 10 Strašnice          
1547/3,4,13; 
1587/1,4,5,6 

vymezení VPS - 
transformovna 110/22 kV 
Strašnice 

z -  
nerušící výroby a služeb 
/VN/ 
energetika /TVE/ - výhled 
 
na -  
energetika /TVE/ 
VPS 

6911 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2905 Praha 8 Karlín             
původní umístění - 
245/6, 846/2 a další; 
navrhované umístění - 
249/8, 250/7, 846/19 

přemístění transformovny 
110/22 kV Karlín 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
smíšené městského 
jádra /SMJ/ 
energetika /TVE/ 
energetika /TVE/ - výhled 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
smíšené městského 
jádra /SMJ/ 
energetika /TVE/ - pevná 
značka 

8671 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2906 Praha - 
Řeporyje   

Řeporyje, 
Zadní Kopanina     
Zadní Kopanina - 
173/1, 173/5, Řeporyje 
- 1459/10 

rozšíření transformovny 
400/110 kV Řeporyje 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
lesní porosty /LR/ 
ÚSES 
 
na -  
energetika /TVE/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 
VPS 

20756 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha 13 (bez 
udání důvodu). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2907 Praha 5 Košíře             
1554 

vymezení plochy 
vodojemu Pomezí včetně 
propojovacího řadu na 
stávající vodovodní síť 
jako VPS 

z -  
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
lesní porosty /LR/ 
vodní hospodářství /TVV/ 
- pevná značka 
VPS 

 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 1 
občan a 2 občanská 
sdružení. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2908 Praha 4 Krč, 
Michle, 
Nusle              
Nusle - 3103/1, 3132/1; 
při ul. Budějovická, 
Michle - 3273/1, Krč - 
3218/1 a další 

tramvajová trať Na Veselí 
- Pankrác - Budějovická 

z -  
tramvajové tratě - 
stávající (výkres č. 5) 
 
na -  
tramvajové tratě - návrh 
(výkres č. 5) 

52871 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2909 Praha 14, 
Praha 20, 
Praha 8, 
Praha 9 

Hloubětín, 
Horní Počernice, 
Kyje, 
Libeň, 
Vysočany           
území vymezené 
železniční tratí 

modernizace železniční 
trati Praha – Lysá nad 
Labem 

z -  
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 
 
na -  
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/, případně 
její rozšíření 
VPS 

2749013 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
do navrhované změny 
doplněno "a případně 
další funkční plochy". 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2910 Praha 1, 
Praha 8 

Nové Město         
2537/84, 2538, části - 
2537/1, 2537/83, 
2537/101-102; lokalita 
Na Florenci 

postupná transformace 
řešeného území a 
integrace části 
Masarykova nádraží do 
budoucí nové městské 
struktury; komunikační 
propojení Nového Města 
s Karlínem 

z -  
smíšené městského 
jádra /SMJ/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na -  
smíšené městského 
jádra /SMJ/ 

12487 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha 8 (bez udání 
důvodu). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
do navrhované změny 
doplněna funkční 
plocha DU. 

KUP doporučuje 
ZHMP přerušit 
pořizování změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2911 Praha 8 Karlín, 
Nové Město         
116/2, 117, 120, 826/2 
a další, k.ú. Karlín; 
lokalita Na Florenci, 
část 2537/2 a další, 
k.ú. Nové Město 

postupná transformace 
řešeného území a 
integrace části 
Masarykova nádraží do 
budoucí nové městské 
struktury; komunikační 
propojení Nového Města 
s Karlínem 

z -  
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 
ostatní dopravně 
významné komunikace 
/S4/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
 
na -  
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 
smíšené městského 
jádra s kódem míry 
využití území I /SMJ/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ 

25434 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha 8 (bez udání 
důvodu). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
ZHMP přerušit 
pořizování změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2921 Praha 8 Kobylisy           
377/1,5 

výstavba rodinného 
domu 

z -  
částečně urbanizované 
rekreační plochy /SO3/ 
veřejné vybavení /VV/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

1180 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost (středem 
pozemku vede stávající 
stoka 600/1100 mm, 
kterou nelze v daném 
úseku jinam přeložit). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2926 Praha 5 Smíchov            
70-část 

dořešení blokové 
zástavby v oblasti ulic 
Matoušova a V Botanice 

z -  
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
sběrné komunikace 
městského významu /S2/ 
 
na -  
všeobecně obytné /OV/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 

2964 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 6 
občanů a 4 občanská 
sdružení. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2927 Praha 5 Motol              
438, 439/1, části - 431, 
432, 433/1, 436, 437, 
440/1 

využití zájmového území 
bývalé skládky v blízkosti 
připravované stanice 
Motol metra A 

z -  
sportu /SP/ 
přírodní rekreační plochy, 
částečně urbanizované 
rekreační plochy, zvláštní 
rekreační aktivity 
/SO1,3,5/ 
zvláštní rekreační aktivity 
/SO5/ 
lesní porosty /LR/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
sady, zahrady a vinice 
/PS/ 
vysokoškolské /ZVS/ - 
výhled 
izolační zeleň /IZ/ - 
výhled 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ - výhled 
louky a pastviny /NL/ 
izolační zeleň /IZ/ 
ÚSES 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
oddechu /SO/ 
lesní porosty /LR/ 
sportu /SP/ 
izolační zeleň /IZ/ 
ÚSES 
dále bude upřesněno dle 
studie 

105824 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 7 
občanů a 3 občanská 
sdružení, nedoporučuje 
ji zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu, 
OZP MHMP, bude 
řešené území 
zmenšeno. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2929 Praha 5 Hlubočepy          
1184/2,5 a další; 
lokalita "Nový 
Barrandov" 

přeskupení funkčních 
ploch - "Nový Barrandov" 

z -  
čistě obytné /OB/ 
všeobecně obytné /OV/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
veřejné vybavení /VV/ 
sportu /SP/ 
přírodní rekreační plochy 
/SO1/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
louky a pastviny /NL/ 
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 
všeobecně obytné /OV/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
veřejné vybavení /VV/ 
sportu /SP/ 
přírodní rekreační plochy 
/SO1/ 
parky, historické zahrady 
a hřbitovy /ZP/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
louky a pastviny /NL/ 
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 
urbanisticky významné 
plochy a dopravní 
spojení /DU/ 
lesní porosty /LR/ 
dále bude upřesněno dle 
studie 

461652 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 7 
občanů a 4 občanská 
sdružení, nedoporučuje 
ji zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Bude zpracováno 
vyhodnocení vlivu na 
území soustavy Natura 
(EVL – Prokopské 
údolí). 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona 
v případě potvrzení 
nárůstu studií. 
Budou respektovány 
požadavky dotčeného 
orgánu, OZP MHMP: 
1) nezmenší se poměr 
nezastavitelných k 
zastavitelným plochám 
a 2) nezvýší se míra 
využití území (ve vazbě 
na již dnes vysokou 
zátěž Prokopského 
údolí) oproti platnému 
územnímu plánu. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2933 Praha 8 Kobylisy           
2591/87-část 

výstavba rodinného 
domu 

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

715 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Pražská 
vodohospodářská 
společnost (středem 
předmětného území 
prochází hlavní 
vodovodní řad DN 800, 
přiváděcí řad DN 600 a 
stávající stoka DN 
600). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2935 Praha - 
Nedvězí  

Nedvězí u Říčan    
244, 245 

rozvoj centra obce z -  
sportu /SP/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

8072 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
OZP MHMP (návrh 
zasahuje do 
ochranného pásma 
přírodní rezervace 
Mýto). 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2937 Praha 22 Uhříněves          
1920/110, 1920/111, 
1920/26-část, 2155/16-
část 

výstavba školského 
zařízení (areál ZŠ) 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
izolační zeleň /IZ/ 
 
na -  
veřejné vybavení /VV/ 
VPS 

15802 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2939 Praha - 
Běchovice  

Běchovice  
1400/2-3, část: 1400/1, 
1418/1, 1419 

realizace parkoviště P+R 
u budoucí železniční 
zastávky Praha - 
Běchovice střed 

z -  
louky a pastviny /NL/ 
tratě a zařízení 
železniční dopravy, 
vlečky a nákladní 
terminály /DZ/ - výhled 
 
na -  
plochy a zařízení 
hromadné dopravy osob, 
parkoviště P+R /DH/ 

20884 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
zpracovatele ÚP bude 
navrhovaná funkční 
plocha změněna na 
DZ. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 



Příloha č. 1 k zápisu z 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 8. 9. 2016 
 

str. 22 (25) 
 

2940 Praha - 
Běchovice  

Běchovice  
51, 56 a další; centrální 
část MČ při ulici Za 
Poštovskou zahradou 

nové urbanistické řešení 
centrální části MČ jako 
rezervy pro veřejnou 
vybavenost a smíšenou 
výstavbu 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
všeobecně obytné /OV/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
všeobecně obytné /OV/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
veřejné vybavení /VV/ 

47948 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2942 Praha - 
Přední 
Kopanina 

Přední Kopanina  
420/3, 420/5, 421, 755-
část 

realizace domu s 
pečovatelskou službou 

z -  
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
 
na -  
veřejné vybavení /VV/ 
VPS 

3447 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
Český Aeroholding 
(nadlimitní zasažení 
hlukem z leteckého 
provozu), 
nedoporučuje ji 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2944 Praha 15 Hostivař           
2052/1-3, 2053/1-3 a 
další 

narovnání stávajícího 
využití s ÚP z důvodu 
nemožnosti přestavby 
rodinného domu (parc.č. 
2053/1-3); výstavba 
rodinného domu (parc.č. 
2052/1-3) 

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

5990 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2946 Praha 6 Břevnov    
2381, 2382, 2422/7–
část 

začlenění pozemků do 
parku Královka 

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

857 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2948 Praha 6 Vokovice           
645/11, část: 645/12, 
645/24 

výstavba obytného 
objektu s vybaveností v 
parteru 

z -  
ostatní /ZVO/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

3961 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2949 Praha 15 Horní Měcholupy    
část: 538/8, 539/18, 
543/2 

výstavba bytových domů z -  
sportu /SP/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 

11310 Návrh zadání změny 
byl projednán. Se 
změnou nesouhlasí 
MČ Praha 15 (další 
očekávané 
monofunkční využití 
území není pro rozvoj 
oblasti žádoucí), 
nedoporučuje ji 
Hygienická stanice hl. 
m. Prahy (vhodnější je 
stávající využití). 
Předkládáme ZHMP k 
rozhodnutí. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2951 Praha 10 Malešice           
890/3, část: 890/2, 
890/6, 890/9, 890/10 

výstavba bytových domů z -  
lesní porosty /LR/ 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
čistě obytné /OB/ 

9179 Návrh zadání změny 
byl projednán. Změnu 
nedoporučuje 
zpracovatel ÚP. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 
Na základě požadavku 
dotčeného orgánu, 
OZP MHMP, bude 
řešené území 
zmenšeno. 
Je požadováno 
odůvodnění potřeby 
nárůstu zastavitelných 
ploch na úkor ploch 
nezastavitelných dle § 
55 stavebního zákona. 
Je požadována 
podkladová studie. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2954 Praha 4 Braník     
358, 373, 2903, část: 
287/1-2 

doplnění objektů pro 
sportovně rekreační 
aktivity 

z -  
veřejné vybavení /VV/ 
všeobecně smíšené /SV/ 
 
na -  
sportu /SP/ 

7246 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2955 Praha 4 Lhotka             
část: 812, 1958/2 

zachování a rozšíření 
stávajícího sportovního 
areálu 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
 
na -  
sportu /SP/ 

5056 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2956 Praha 4 Lhotka             
754/1-4, 755, 756, 
757/1-2 

vymístění autoservisu a 
opravny a doplnění ploch 
pro bydlení 

z -  
ostatní /ZVO/ 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

3856 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2957 Praha 4 Záběhlice          
5186/1-část 

uvedení do souladu se 
skutečným stavem - 
rodinné bydlení 

z -  
zahrádky a zahrádkové 
osady /PZO/ 
izolační zeleň /IZ/ - 
výhled 
 
na -  
čistě obytné /OB/ 

710 Vzhledem k 
nesouhlasu Hygienické 
stanice hl. m. Prahy 
(nadlimitní zatížení 
hlukem, nevhodné pro 
trvalé bydlení) a MČ 
Praha 4 (zachování 
funkce izolační zeleně) 
nedoporučujeme 
zpracování návrhu 
změny. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí s 
přerušením návrhu 
zadání změny. 

2959 Praha 4 Hodkovičky         
712, část: 809/1 

umístění doplňujícího 
sportovně rekreačního 
zařízení 

z -  
veřejné vybavení /VV/ 
 
na -  
přírodní rekreační plochy 
/SO1/ 

7517 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2960 Praha 18 Letňany            
544/35-41, 544/80, 
544/83, část: 544/33-
34, 544/78, 
544/81-82, 544/92 

výstavba objektů pro 
výzkum, vývoj a 
zkušebnictví 
vyjmutí z VRÚ 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
smíšené městského 
jádra /SMJ/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
VRÚ 
 
na -  
ostatní /ZVO/ 

59774 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

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

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2964 Praha 4 Hodkovičky         
942/6-část 

výstavba rodinných domů 
a administrativních 
objektů; 
zrušení VPS 3/DT/4 

z -  
všeobecně smíšené /SV/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 
VPS 
 
na -  
všeobecně smíšené /SV/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 
ÚSES 

17389 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

2973 Praha - 
Újezd 

Újezd u Průhonic   
670/8 

výstavba MŠ, domu pro 
seniory a objektu 
technického zázemí 
údržby 

z -  
čistě obytné /OB/ 
 
na -  
veřejné vybavení /VV/ 

9073 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

 KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 
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2975 Praha - 
Přední 
Kopanina, 
Praha 6 

Liboc, 
Přední Kopanina , 
Ruzyně             
lokalita Letiště Václava 
Havla Praha 

vytvoření podmínek pro 
realizaci železniční trati 
Letiště Václava Havla 
Praha - odbočka Jeneček  

z -  
funkční využití - výkres č. 
4 
 
na -  
tunelový úsek železniční 
trati a další dle studie 
VPS 

2259215 Návrh zadání změny 
byl kladně projednán. 
Doporučujeme ke 
schválení. 

Pro zpracování návrhu 
změny je požadována 
SEA. 

KUP doporučuje 
schválit návrh zadání 
změny. 

VURM souhlasí 
s návrhem zadání 
změny. 

 


