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

Komise byla zrlzena usnesenlm Rady hi. m. Prahy c. 527 ze dne 17. 3. 2015. 

Ucelem komise je posuzovanl jednotlivych navrhovanych zmen uzemnfho planu hi. m. Prahy 
z odborneho architektonicky-urbanistickeho hlediska. Doporucenl komise k jednotlivym zmenam 
uzemnfho planu budou podkladem pro rozhodovanf Rady hi. m. Prahy i Zastupitelstva hi. m. Prahy. 

Slozenl 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, Ph.D. 

Tajemnik: 

- lng. arch. Jan a Blazickova 



Komi Ra h. m P hy m nfho I u I. . P 

Ztipis z 35. jedntini Komise Rady hi. m. Prahy 
ro zmeny uzemniho pltinu hi. m. Prahy 

Datum: 
Cas: 
Mfsto: 

26. brezna 2018 
16:10-18:00 
Nova radnice, Marianske namestf 2, mfstnost c. 13S 

Pfftomni: die prezencnllistiny (Prlloha c. 1) 
Neprltomni: lng. Milan Hajek, lng. Jirf Haramul, doc. lng. arch. lvo Oberstein, lng. arch. Jan Sedlak, lng. arch. 
Veronika Sindlerova, Ph.D., lng. Stepan Spoula 

Overovatel zapisu: lng. Pavel Cihak 

Program: 

1. Prerusene navrhy zadanf zmen UP su hi. m. Prahy c. z 3036/10 a c. z 30SS/10 z minuleho jednanf 
KUP 

2. Prerusene podnety na zmeny UP su hi. m. Prahy c. 1S2/2017, c. 16S/2017 a c. 18S/2017 (z jednanf 
KUP dne S. 3. 2018) 

3. Navrh zadanf zmen UP SU hi. m. Prahy- vlna 10 (SO ks) 

V 16:10 zah6ji/ pfedseda komise Ph Dr. Stropnicky jednanf za pfftomnosti 7 Clem) komise. Po zah6jenf jedn6nf 
pfedseda komise pfedstavil navrh programu a navrhl upravu programu v podobe pfesunutf bodu c. 3 na bod 
c. 1 a ten ponechat na programu jako jediny, jelikoi je obs6hly. Vzhledem k tomu, ie k nove navriene podobe 
programu nemel nikdo pfipomfnky, nechal pfedseda komise hlasovat o schv6/enf programu. Program komise 
by/ jednomys/ne schv61en {7 pro, 0 proti, nikdo se nezdriel). 

Upraveny program: 

1. Navrh zadanf zmen UP SU hi. m. Prahy- vlna 10 (SO ks) 

Za ovefovatele z6pisu z 35. jednanf navrhl pfedseda komise In g. Pavia Cih6ka, ktery by/ Cleny komise potvrzen 
{7 pro, 0 pron nikdo se nezdriel}. 
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Komise Ra y h . m. hy p z rn p u h . m. 

1) Navrh zadanf zmen (Jp s(J hi. m. Prahy- vlna 10 

z 3065/10- MC Praha 6, k. u. Bubenec 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy VV na OV z duvodu adaptace stavajkfho objektu na obytny dum. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenl) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 454 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. z duvodu koncepcnfho reseni bude resene uzemi 
rozsfreno na celou funkcnf plochu VV a do navrhovane zmeny bude doplnena "pevna znacka VV /verejne 
vybavenf/". 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadani zmeny akceptujeme za podminky, ze bude do OV prirazena (a tim i do reseneho 
uzemi) prilehla ulice v. P. Ckalova. Pri neuplatnenf nasf podmfnky bude zbyvajfd plocha vv podmerecna, 
proto doporucujeme zmenit celou funkcnf plochu VV na plochu OV s umfstenfm pevne znacky VV. 

Diskuze: Komise se shodla na tom, ze by bylo dobre znat aktualnf stanovisko mestske casti k teto zmene. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. Z 3065/10 a zaroven pozaduje stanovisko MC Praha 
6 pred vydanim zmeny UP. 

Z 3066/10- MC Praha-Seberov, k. u. Seberov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuziti plochy ZP na OB-B z duvodu vystavby rodinnych domu. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenl) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 458 prfslusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Pro zpracovanf navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). Daleje pozadovano oduvodnenf potreby 
narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebniho zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. Jedna se o zarovnanf hranic mezi zastavenym a 
nezastavenym uzemfm. Nutne zduvodnenf potreby zast. ploch podle § 55 odst. (4) stavebnfho zakona. 

Diskuze: Komise se ujistila, ze dane uzemf je i v navrhu Metropolitnfho planu nezastavitelne. 

Vzhledem k vyjadrenf porizovatele a IPR navrhl predseda komise hlasovat nejprve o doporucenf schvalenf 
navrhu zadanf zmeny (hlasovanf: 5/0/2). Vzhledem k tomu, ze pro doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny 
nehlasovala potrebna vetsina (tj. 7 clenu komise), navrhl predseda komise hlasovat 0 prerusenf projednavanf 
navrhu zadanf zmeny a zaroven vyzval UZR MHMP, a by prostrednictvfm KUP oslovil prfslusnou mestskou cast 
s zadostf 0 jejf aktualnf stanovisko k dane zmene. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise pre r us u j e projednavanf navrhu zadanf zmeny c. Z 3066/10 a zaroven vyzyva UZR MHMP, a by 
prostrednictvfm KUP oslovil prfslusnou mestskou casts zadostf o jejf aktualnf stanovisko k dane zmene. 

Z 3067/10- MC Praha-Seberov, k. u. Seberov 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy IZ na OV-B z duvodu vystavby rodinnych domu a staveb pro 
hospodarskou udrzbu vodnfho dfla Kovarsky rybnfk. 



Komise Rady hi. m. Prahy pro zm ny uzemniho pi nu hi. m. Prahy __________ _ 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozeni) na svem 
minulem jednani v roce 2014 doporucila pod net c. 460 prislusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadani zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednani doporucuje pokracovat v porizovani zmeny. Pro zpracovani navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovanl vyhodnocenl vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). Daleje pozadovano oduvodnenf potreby 
narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. Zmena dopll1uje jihovychodnf narozf koncepcne zalozene 
rozvojove plochy na uzavreny funkcnl celek. Doporucujeme vsak redukci plochy zmeny pouze na zapadnf cast, 
zarovnanou se sousedni funkcni plochou OB/ A (prodlouzenim hranice OB/ A na severu). 

Diskuze: Komise se shod Ia, ze jde o obdobny prfpad jako u predchozf zmeny c. z 3066/10 a ze nynf zvolf stejny 
postup, tj. prerusenL 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o prerusenl projednavani navrhu zadani 
zmeny a zaroven vyzval UZR MHMP, a by prostrednictvim KUP oslovil prfslusnou mestskou casts zadosti o jeji 
aktualnf stanovisko k dane zmene. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise pre r us u j e projednavani navrhu zadani zmeny c. Z 3067/10 a zaroven vyzyva UZR MHMP, a by 
prostrednictvfm KUP oslovil prlslusnou mestskou casts zadostl o jejf aktualnf stanovisko k dane zmene. 

Z 3068/10- MC Praha 14, k. u. Cerny Most, Hostavice, Kyje 

Jedna se o preskupeni funkcnich ploch (OB-C, 503, 506, ZP, 5P, VV, OV-F, SV a ZMK) z duvodu jejich noveho 
usporadani. 

Komise pro uzemnl plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenl) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 465 prfslusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednani doporucuje pokracovat v porizovani zmeny. Pro zpracovani navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovani vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj uzemi (VVURU). Z duvodu nutnosti koncepcniho reseni je 
pro zpracovani navrhu zmeny pozadovana podkladova studie a dale je pozadovano oduvodneni potreby 
narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebniho zakona. 

Vyjadreni IPR: Navrh zadani zmeny akceptujeme za podminky zmensenl rozsahu zmeny na plochy nezbytne 
nutne a soucasne zachovani stavajiciho podilu nezastavitelneho uzemi v plose zmeny. Reseni musi 
prihlednout k hranici prirodniho parku a zastavitelne plochy omezit a pozadujeme umistovat vyhradne v 
navaznosti na stavajici zastavbu sidliste Cerny Most tak, aby byly prfznive obslouzitelne verejnou dopravou. 
Pozadujeme podkladovou studii. 

Diskuze: Clenove komise se shodli na tom, ze by nemelo dojit k zasadnimu ubytku ploch zelene na ukor 
zastavitelnych ploch. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni schvaleni navrhu zadani zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. z 3068/10 a zaroven pozaduje zachovani pomeru 
zastavitelnych a nezastavitelnych ploch. 

Z 3069/10- MC Praha 4, k. u. Podoll 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy DGP na OB s plovouci znackou DGP z duvodu vymisteni autoservisu 
a doplneni ploch pro bydleni. 
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Komise Rady hi. m. Pra y pro zmeny uzemn planu hi. m Prahy ___________ . 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 467 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcnf pracoviste IPR. 
Porizovatel na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny nedoporucujeme. Plochu DGP doporucujeme ponechat pro resenf potreb 
dopravy v klidu, vyplyvajfcfch ze stavajfcf obytne zastavby na Pankraci. 

Diskuze: lng. arch. Szentesiova upozornila, ze nenf zadoucf vytvaret velka uzemf o jedne funkci (zde bydlenf) 
bez sluzeb, parkovanf atd. 

Vzhledem k tomu, ze z diskuze nevyznel jednoznacny nazor, zda doporucit, ci nedoporucit navrh zadanl 
zmeny, navrhl predseda komise hlasovat o prerusenf projednavanf navrhu zadanf zmeny a zaroven KUP 
vyzvala sveho predsedu, aby zjistil vice informacf z MC Praha 4 k dane zmene. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise pre r us u j e projednavanf navrhu zadanf zmeny c. Z 3069110 a zaroven vyzyva sveho predsedu, a by 
zjistil vfce informaci z MC Praha 4 k dane zmene. 

Z 3070110- MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na ov z duvodu narovnanf stavajfcfho vyuzitf sUP su HMP. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 doporucila pod net c. 474 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Je pozadovano oduvodnenf potreby narustu 
zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3070110. 

Z 3071/10- MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu vykresu c. 5 Doprava a navrh plochy- zarfzenf hromadne dopravy osob, parkoviste P+R I 
DH I z duvodu realizace noveho tramvajoveho propojenf. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf} na svem 
minulem jednanf v race 2014 doporucila pod net c. 475 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasf Ministerstvo dopravy CR a 
SZDC. Porizovatel na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Pro zpracovanl 
navrhu zmeny je pozadovano zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU}. z duvodu 
nutnosti koncepcnfho resenf je pro zpracovanf navrhu zmeny pozadovana podkladova studie. Navrhovana 
zmena bude z koncepcnfho hlediska rozsfrena 0 funkcnf plochu 54 lostatnf dopravne vyznamne komunikacel. 
z duvodu koncepcnfho resenf bude resene uzemf rozsfreno tak, aby nezasahovalo do vjezdove skupiny 
Odstavneho nadrazf Jih, dale a by bylo mozne tramvajovou trat vymezit az k ulici Budejovicka a a by splnovalo 
pozadavek na paralelnf komunikaci s tramvajovou tratf. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny doporucujeme. Zmena vytvorf podmfnky k rozsfrenf kolejove VDO a 
nabfdne nove moznosti dopravnf obsluznosti, coz je prfznive z hlediska jejf konkurenci vuci lAD a vlivu na 
zivotnf prostredf. Resene uzemf zmeny je treba rozsfrit tak, a by bylo mozne tramvajovou trat vymezit az k 
ulici Budejovicka, zaroven je treba resene uzemf zmeny rozsfrit tak, aby tramvajova trat nezasahovala do 



Kom se Rady hi m. Prahy pro zm ny z mnfho plan hi. m. Prahy 

vjezdove skupiny ONJ (odstavneho nadrazi Jih) a aby nevznikaly zbytkove funkcni plochy. Doporucujeme 
koordinovat se zmenou c. Z 2908/00 na obnoveni tramvajove trati v ulici Budejovicke a c. Z 3084/10 (tramvaj 
v ul. Jeremenkova) tak, a by mohly byt tyto useky propojeny. Dale pozadujeme podkladovou studii. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni schvaleni navrhu zadani zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. Z 3071/10. 

Z 3072/10- MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy VN na ZMK a USES z duvodu rozsirenf USES. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednani v roce 2014 doporucila pod net c. 476 prislusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasi Prazska vodohospodarska 
spolecnost a.s., nedoporucuje ji koncepcni pracoviste IPR. Porizovatel na zaklade vysledku projednani 
nedoporucuje pokracovat v porizovani zmeny. 

Vyjadreni IPR: Navrh zadani zmeny nedoporucujeme. Jde o zmenu ze zastavitelneho na nezastavitelne uzemi. 
Revitalizovat zelen je mozne i ve stavajici plose VN. Na plose je stavajici skladove- administrativni objekt. 

Diskuze: Komise zjistila, ze cast budovy v danem uzemi je jiz nyni v zeleni. Po zmene by budova byla v zeleni 
cela. Komise se shodla na tom, ze by bylo vhodne danou zmenu podporit, ale zaroven resene uzemi zmeny 
zmensit tak, a by nezahrnovalo diskutovany objekt budovy. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni schvaleni navrhu zadani zmeny 
a zaroven doporuceni zmensenf reseneho uzemi die diskuze. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. Z 3072/10 a zaroven doporucuje zmenseni reseneho 
uzemi tak, a by nezahrnovalo objekt budovy. 

Z 3073/10- MC Praha 4, k. u. Michie 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti plochy DZ na ZMK a USES z duvodu rozsireni USES. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozeni) na svem 
minulem jednani v roce 2014 nedoporucila pod net c. 477 prislusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasi koncepcni pracoviste IPR 
a Prazska vodohospodarska spolecnost a.s. Porizovatel na zaklade vysledku projednani nedoporucuje 
pokracovat v porizovanf zmeny. 

Vyjadreni IPR: S navrhem zadani zmeny nesouhlasfme. Jde o zmenu ze zastavitelneho na nezastavitelne 
uzemL Revitalizovat zelen podel Botice je mozne i ve stavajfci plose DZ. S ohledem na sledovany rozvoj 
zeleznicnf dopravy v ramci ZUP je treba zachovat draznf plochy ONJ ve vymezenem rozsahu pro mozne 
budoucf potreby. 

Diskuze: lng. Svatos uvedl, ze jde o koleje, dulezity prvek, kter'/ by zmena nemela zadnym zpusobem ohrozit. 
clenove komise se podivili nad tim, ze vlastnfk pozemku nemel k dane zmene zatfm zadnou pripomfnku. 

Vzhledem k tomu, ze z diskuze nevyznel jednoznacny nazor, zda doporucit, ci nedoporucit navrh zadanf 
zmeny, navrhl predseda komise hlasovat 0 prerusenf projednavani navrhu zadanf zmeny a zaroven vyzval 
UZR, a by znovu oslovil vlastnika pozemku, zda byl seznamen s predmetem zmeny a zda s nim souhlasL 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 
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Komise Rady hi. m. Prahy p z n zern fh pi hi. hy 

Komise pre r us u j e projednavanf navrhu zadanf zmeny c. Z 3073/10 a zaroven vyzyva UZR a by, jmenem 
KUP, znovu oslovil vlastnfka pozemku, zda byl seznamen s predmetem zmeny a zda s nfm souhlasf. 

Z 3074/10- MC Praha 4, k. u. Branik 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch S03, SOl, ZP, SP, VOP, ZMK, ZVO; USES a zaplavoveho uzemf na SP, 
sv, ZMK a USES z duvodu sportovne rekreacnfho vyuzitf uzemf a vystavby barierovych objektu. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 doporucila pod net c. 480 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Pro zpracovanf navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). z duvodu nutnosti koncepcnfho resenf je 
pro zpracovanf navrhu zmeny pozadovana podkladova studie. Je pozadovano oduvodnenf potreby narustu 
zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme za podmfnky respektovanf nechranenych zaplavovych uzemf 
Vltavy. Doporucujeme koordinovat se zmenou c. Z 2756/00 a dale pozadujeme podkladovou studii. 

Vzhledem k vyse uvedenemu a nutnosti dolozenf podkladove studie navrhl predseda komise hlasovat o 
doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3074/10. 

Z 3075/10- MC Praha 4, k. u. Branfk 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ov na ZP z duvodu zachovanf stavajfd zelene. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 nedoporucila pod net c. 481 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcnf pracoviste IPR. 
Porizovatel predklada zmenu k rozhodnutf ZHMP. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny nedoporucujeme. Jde o nesystemovou zmenu ze zastavitelneho na 
nezastavitelne uzemf v male plosce. Revitalizovat zelen je mozne i ve stavajfd plose OV. 

Diskuze: Clenove komise se shodli na tom, ze jde o cenne uzemi zelene, ktere je treba chranit. lng. Svatos 
uvedl, ze podobne plochy zelene by se meli resit systemove, a to tak, ze by je mesto melo od vlastnfku 
vykupovat. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3075/10 a zaroven doporucuje MC Praha 4, a by 
zahajila jednanf o vykoupenf pozemku od stavajfdho vlastnika. 

z 3076/10- MC Praha 14, k. u. Hloubetfn 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf plochy LR na SP z duvodu uvedenf do souladu se skutecnym stavem. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 doporucila pod net c. 482 prfslusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadani zmeny byl kladne projednan. Porizovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Pro zpracovanf navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). Je pozadovano oduvodnenf potreby 
narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die § 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 
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Vyjadreni IPR: Navrh zadani zmeny akceptujeme za podminky zajisteni pristupu. Jedna se o legalizaci stavu
strelnice. Upozorr'\ujeme, ze se lokalita nachazi v prirodnim parku a je soucasti celomestskeho systemu 
zelene. 

Diskuze: Predseda komise uvedl obavu z omezene prostupnosti uzemf. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporuceni schvaleni navrhu zadani zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. z 3076/10 a zaroven doporucuje zachovat prostup 
daneho zalesneneho uzemf. 

z 3077/10- MC Praha-Dubee, k. u. Dubee 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch LR, ZMK a USES na OB-A z duvodu uvedeni do souladu se skutecnym 
stavem. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozeni) na svem 
minulem jednani v roce 2014 doporucila pod net c. 486 prislusne zmeny. 

Vyjadreni porizovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasi OCP MHMP, nedoporucuje 
ji koncepcni pracoviste IPR. Porizovatel na zaklade vysledku projednani nedoporucuje pokracovat v 
porizovani zmeny. Pro zpracovani navrhu zmeny je pozadovano zpracovani vyhodnoceni vlivu na udrzitelny 
rozvoj uzemi (VVURU). Je pozadovano oduvodneni potreby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch 
nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadreni IPR: Navrh zadani nedoporucujeme. Na uzemi navrhu zadani zmeny jiz bylo neschvaleno zadanf 
zmeny c. Z 0705/05 usnesenim ZHMP c. 17/6 dne 29. 4. 2004. Na pozemcich jsou zahradnf domky, ktere 
nejsou zapsany v KN. Pozemky v KN jsou vedeny jako zahrada. Lokalita je v USES a CSZ. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o nedoporuceni schvaleni navrhu zadani 
zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. z 3077/10. 

z 3078/10- MC Praha-Dubee, k. u. Dubee 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK a VRU na OB-A z duvodu uvedeni do souladu se skutecnym 
stavem. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 nedoporucila pod net c. 487 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcni pracoviste IPR. 
Porizovatel na zaklade vysledku projednani nedoporucuje pokracovat v porizovani zmeny. Pro zpracovanf 
navrhu zmeny je pozadovano zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). Je 
pozadovano oduvodnenf potreby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die §55 odst. 
4 stavebnfho zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadani zmeny nedoporucujeme. Vzhledem k poloze - na rozhranf VRU se jedna v 
soucasne dobe o nezadouci a nekoncepcni rozsirovani zastavitelneho uzemf. Pripadny rozvoj stavajicfho 
objektu lze posuzovat jako stavbu v zeleni (neni potreba zmena UP). Regulativy okolnfch ploch neumoznujf 
dopravnf obsluhu navrhovane plochy OB. 
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Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o nedoporucenf schvalenf navrhu zadanf 
zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. Z 3078/10. 

z 3079/10- MC Praha-Dubec, k. u. Dubee 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK a VRU na ZP z duvodu vyuzitf themf na zahradu ci park. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odliSne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 489 prfslusne zmeny. 

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

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. MC ma v umyslu na svych pozemcfch vytvorit pietnf park ke 
hrbitovu, na soukromych pozemcfch ma vzniknout male zahradnictvi- pro park a hrbitov. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3079/10. 

z 3080/10- MC Praha-Dubec, k. u. Dubee 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuzitf plochy P5 na OB-B z duvodu uvedenf do souladu se skutecnym stavem. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 nedoporucila pod net c. 490 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcnf pracoviste IPR. 
Porizovatel na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Je pozadovano 
oduvodnenf potreby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho 
zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny nedoporucujeme. 5tavajicf domy jsou postaveny po r. 2000 v rozporu s 
UP. Na uzemf jiz byl neschvalen navrh zadanf zmeny c. z 0271/03 usnesenfm ZHMP c. 42/15 ze dne 30. 5. 
2002. Vyuzitf uzemf je omezeno bezpecnostnfm pasmem VVTL plynovodu, ktere nenf vhodne k zastavenf. 

Diskuze: lng. arch. 5zentesiova uvedla, ze 74% obytnych ploch v k.u. Dubee je zastavenych. Clenove komise 
se ujistili, ze v navrhu MPP je dane uzemf zastavitelne. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl predseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3080/10 a zaroven pozaduje, pred vydanfm zmeny, 
stanovisko dotceneho organu spravujfcfho VVTL plynovod, ktery danou lokalitou prochazf. 

Z 3081/10- MC Praha-Vinor, k. u. Vi nor 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch 502, OP, 52 na 54, 52, 5V a VP5 z duvodu presunutf VP5 a doplnenf 
ploch pro bydlenf. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 nedoporucila pod net c. 494 prfslusne zmeny. 
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Vyjadi'eni poi'izovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasi GolfVinoi', a.s. Poi'izovatel 

na zaklade vysledku projednani doporucuje pokracovat v poi'izovani zmeny. Pro zpracovani navrhu zmeny je 

pozadovano zpracovani vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj uzemi (VVURU). z duvodu nutnosti 

koncepcniho i'eseni je pro zpracovani navrhu zmeny pozadovana podkladova studie. Je pozadovano 

oduvodneni poti'eby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebniho 

zakona. V souladu s usnesenim Zastupitelstva hi. m. Prahy c. 20/20 ze dne 20. 10. 2016 bude pi'edmet zmeny 
upraven v tomto zneni: "pi'esunuti VPS 1021 DK ISS a doplneni ploch pro sport", misto navrhovane funkcni 

plochy SV bude uvedena funkcni plocha SP. Resene uzemi bude ve sve jizni casti rozsireno tak, aby bylo 

narovnano vedeni ul. Vinoi'ska na stavajici ul. Mladoboleslavska. 

Vyjadi'eni IPR: Navrh zadani zmeny akceptujeme za podminky zmeny pouze na plochu 52 a 54. 
Nedoporucujeme zmenu na plochu SV. Rozvoj zastavitelnych ploch SV bez prime vazby na zastavene themi 

neni koncepcni. Upozon1ujeme, ze se jedna o zalozeni noveho dopravniho propojeni mimo zastavene a 

zastavitelne uzemi v plose 502, ve schvalenem zameru "Golf Vi nor". Vyuziti uzemi omezeno bezpecnostnim 

pasmem VTL plynovodu, ktere neni vhodne k zastaveni. Nutne zduvodneni poti'eby zast. ploch podle § 55 

odst. (4) stavebniho zakona. V pi'ipade schvaleni navrhu zadani zmeny pozadujeme podkladovou studii. 

Diskuze: Clenove komise neshledali dopravni duvody zamysleneho obchvatu. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o nedoporuceni schvaleni navrhu zadani 

zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadani zmeny c. z 3081/10. 

z 3082/10- MC Praha 18, k. u. Letnany 

Jedna se o zmenu funkcniho vyuziti ploch IZ, LR, NL, 503, 504, sos, 54, ZMK a VPS na ZMK a so z duvodu 

potvrzeni stavajiciho stavu a doplneni ploch pro ucely lesoparku. 

Komise pro uzemni plan a jeho zmeny (slozeni clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozeni) na svem 

minulem jednani v roce 2014 doporucila pod net c. 498 pi'islusne zmeny. 

Vyjadi'eni poi'izovatele: Navrh zadani zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasi koncepcni pracoviste IPR. 

Porizovatel na zaklade vysledku projednani nedoporucuje pokracovat v porizovani zmeny. Pro zpracovani 

navrhu zmeny je pozadovano zpracovani vyhodnoceni vlivu na udrzitelny rozvoj uzemi (VVURU). z duvodu 
nutnosti koncepcniho i'eseni je pro zpracovani navrhu zmeny pozadovana podkladova studie. 

Vyjadi'eni IPR: S navrhem zadani nesouhlasime. Navrh je omezen pouze na uzemi jedne MC. Problematiku je 

ti'eba resit v ramci projednavane zmeny UP c. Z 2809/00, ktera i'esi cele uzemi vcetne noveho uspoi'adani 

vybrane ulicni site v uzemi mezi Letnany a Kbely. V pi'ipade schvaleni navrhu zadani zmeny pozadujeme 

podkladovou studii. 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze v uzemi je nekolik dalsich zmen a jejich poi'izovani by melo byt koordinovano. 

Clenove komise se shodli na podpoi'eni navrhu zmeny a dale na pi'ipadnem slouceni (koordinovani) zmen 

v danem uzemi, ktere by mel pohlidat odbor UZR MHMP. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporuceni schvaleni navrhu zadani zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

Komise do p or u c uj e schvalit navrh zadani zmeny c. z 3082/10. 

z 3084/10- MC Praha 4, k. u. Branik, Krc, Podoll 

7 0 0 

Jedna se o zmenu vykresu c. 5 UP - Doprava a vymezeni nove VPS z duvodu tramvajoveho propojenf 

Budejovicka- Dvorce. 

·-------· 
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Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 500 pi'fslusne zmeny. 

Vyjadi'enf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl kladne projednan. Poi'izovatel na zaklade vysledku 
projednanf doporucuje pokracovat v poi'izovanf zmeny. Pro zpracovanf navrhu zmeny je pozadovano 
zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). z duvodu nutnosti koncepcnfho i'esenf je 
pro zpracovanf navrhu zmeny pozadovana podkladova studie, a take bude i'esene uzemf rozsfi'eno tak, aby 
bylo mozne vymezit tramvajovou trat az k ulici Budejovicka. Na zaklade pi'ipomfnky koncepcnfho pracoviste 
IPR bude v textove casti pi'flohy u druhu zmeny namfsto "zmena funkcnfho vyuzitf ploch" nove uvedeno "jine". 

Vyjadi'enf IPR: Navrh zadanf doporucujeme. Zmena nabfdne nove moznosti dopravnf obsluznosti, coz je 
pi'fznive z hlediska jejf konkurence vuci lAD a vlivu na zivotnf prosti'edf. Resene uzemf zmeny je ti'eba rozsfrit 
tak, a by bylo mozne vymezit tramvajovou trat az k ulici Budejovicka. Doporucujeme koordinovat se zmenou 
c. Z 2908/00 na obnovenf tramvajove trati v ulici Budejovicka a c. Z 3071/10 (tramvaj U Plynarny- Vyskocilova 
(-Budejovicka)) tak, aby mohly byt tyto useky propojeny. Upozon1ujeme, ze se nejedna o zmenu funkcnfho 
vyuzitf ploch, jak je uvedeno v hlavicce navrhu zadanf. Pozadujeme podkladovou studii. 

Vzhledem k vyse uvedenemu navrhl pi'edseda komise hlasovat o doporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

Komise do p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3084/10. 

Z 3085/10- MC Praha 8, k. u. Troja 

7 0 0 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na OB, popi'. OB-B, z duvodu vystavby rodinnych domu. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 504 pi'fslusne zmeny. 

Vyjadi'enf poi'izovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasf MC Praha 8. Poi'izovatel 
na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. z duvodu koncepcnfho i'esenf 
bude dane uzemf rozsfi'eno na celou funkcnf plochu ZMK. Je pozadovano oduvodnenf poti'eby narustu 
zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadi'enf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. Jedna se o zarovnanf stavajfcf funkcnf plochy OB. 
Doporucujeme rozsfi'it uzemf zmeny na celou plochu ZMK. 

Diskuze: Clenove komise se ubezpecili, ze v danem uzemf je nynf zelen. 

Vzhledem k vyse uvedenemu (zejmena stanovisku MC Praha 8) navrhl pi'edseda komise hlasovat o 
nedoporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. Z 3085/10. 

Z 3086/10- MC Praha 8, k. u. Troja 

pro I proti I zddel se 

7 0 0 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy ZMK na OB, popi'. OB-B, z duvodu vystavby rodinnych domu. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v roce 2014 doporucila pod net c. 505 pi'fslusne zmeny. 

Vyjadi'enf poi'izovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasf MC Praha 8. Poi'izovatel 
na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v poi'izovanf zmeny. z duvodu koncepcnfho i'esenf 
bude dane uzemf rozsfi'eno na celou funkcnf plochu ZMK. Je pozadovano oduvodnenf poti'eby narustu 
zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadi'enf IPR: Navrh zadanf zmeny akceptujeme. Jedna se o zarovnanf stavajfcf funkcnf plochy OB. 
Upozornujeme, ze vyuzitf plochy je vyznamne omezeno vedenfm kanalizacnf stoky a jejfm ochrannym 
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pasmem. Nutne zduvodnenf potreby zast. ploch podle § 55 odst. (4) stavebnfho zakona. Doporucujeme 

rozsfrit themf zmeny na celou plochu ZMK. 

Vzhledem k vyse uvedenemu (zejmena stanovisku MC Praha 8) navrhl predseda komise hlasovat o 

nedoporucenf schvalenf navrhu zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3086/10. 

Z 3087/10- MC Praha-Zbraslav, k. u. Zbraslav 

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

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozeni) na svem 

minulem jednanf v race 2014 nedoporuCila pod net c. 508 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcnf pracoviste IPR. 

Porizovatel na zaklade vysledku projednanf doporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Je pozadovano 

oduvodnenf potreby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho 

zakona. 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny nedoporucujeme. Rozsirovanf zastavitelne plochy do ochranneho pasma 

lesa a evropsky vyznamne lokality NATURA 2000. V lokalite je velka nenaplnenost ploch urcenych pro bydlenf. 

Diskuze: Clenove komise se ubezpecili, ze v danem uzemf je nynf zelen. 

Vzhledem k vyjadrenf IPR navrhl predseda komise hlasovat nejprve o nedoporucenf schvalit navrh zadanf 

zmeny (hlasovanf: 5/0/2). Vzhledem k tomu, ze pro nedoporucenf schvalit navrh zadanf zmeny nehlasovala 

potrebna vetSina (tj. 7 clenu komise) navrhl predseda komise hlasovat 0 prerusenf projednavanf navrhu 

zadanf zmeny do prfstfho jednanf KUP. 

Komise pre r us u j e projednavanf navrhu zadanf zmeny c. z 3087/10. 

Z 3088/10- MC Praha-Cakovice, k. u. Treboradice 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf ploch OP/OB-A, OP/ZP, OP/LR, OB-B na OB-C, LR, ZP z duvodu vybudovanf 

obytneho uzemf Treboradice. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 

minulem jednanf v race 2014 nedoporucila pod net c. 510 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Se zmenou nesouhlasf koncepcnf pracoviste IPR. 

Porizovatel na zaklade vysledku projednanf nedoporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Pro zpracovanf 

navrhu zmeny je pozadovano zpracovanf vyhodnocenf vlivu na udrzitelny rozvoj uzemf (VVURU). z duvodu 

nutnosti koncepcnfho i'esenf je pro zpracovanf navrhu zmeny pozadovana podkladova studie. Na zaklade 

stanoviska dotceneho organu OCP MHMP bude v textove casti prflohy u druhu doplneno: "zaplavova uzemf". 

U platneho stavu UP a navrhovane zmeny bude doplneno: " zaplavova uzemf (ve smyslu zakona c. 254/2001 

Sb.)". Je pozadovano oduvodnenf potreby narustu zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 

55 odst. 4 stavebnfho zakona. 

Vyjadrenf IPR: S navrhem zadanf zmeny nesouhlasfme. Jde o zastavbu pole v tesne blfzkosti Prazskeho okruhu. 

Zmena je v rozporu s § 4 zakona 334/1992 S. o ochrane zemedelskeho pudnfho fondu. Vyuzitf JV casti uzemf 

je v zaplavovem uzemf Treboradickeho patoka, kategorii prutocna. Nutne zduvodnenf potreby zast. ploch 

podle §55 odst. (4) stavebnfho zakona. v prfpade schvalenf navrhu zadanf pozadujeme podkladovou studii. 
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- Komise Rady hi . m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m . Prahy ___________ _ 

Diskuze: lng. Cemus uvedl, ze mestska cast se zmenou souhlasf. lng. arch. Szentesiova uvedla, ze zde nenf 
mozne spin it zmfneny §55 odst. 4 stavebnfho zakona . V navrhu MPP je dane uzemf take nezastavitelne. 

Vzhledem k vyjadrenf porizovatele a IPR navrhl predseda komise hlasovat o nedoporucenf schvalenf navrhu 
zadanf zmeny. 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. Z 3088/10. 

Z 3089/10- MC Praha 15, k. u. Hostivar 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Jedna se o zmenu funkcnfho vyuzitf plochy PS na OB-B z duvodu uvedenf do souladu se stavajfcfm stavem a 
sjednocenf uzemf do jedne funkcnf plochy. 

Komise pro uzemnf plan a jeho zmeny (slozenf clenu komise bylo odlisne od soucasneho slozenf) na svem 
minulem jednanf v race 2014 neprijala usnesenf k podnetu c. 516 prfslusne zmeny. 

Vyjadrenf porizovatele: Navrh zadanf zmeny byl projednan. Zmenu nedoporucuje koncepcnf pracoviste IPR. 
Porizovatel na zaklade vysledku projednanf nedoporucuje pokracovat v porizovanf zmeny. Dane uzemf je 
reseno porizovanou zmenou c. Z 2944/00 (Jp SU HMP. Je pozadovano oduvodnenf poti"eby narustu 
zastavitelnych ploch na ukor ploch nezastavitelnych die§ 55 odst. 4 stavebnfho zakona . 

Vyjadrenf IPR: Navrh zadanf zmeny nedoporucujeme. Uzemf resene zmenou je jiz obsazeno v zadanf zmeny 
c. Z 2944/00 schvalene usnesenfm ZHMP c. 25/30 ze dne 30. 3. 2017. 

Diskuze: lng. (emus uvedl, ze dane uzemf je reseno jinou zmenou, ktera je jiz v pokroCilejsf fazi projednanf. 

Vzhledem k vyjadrenf porizovatele a IPR navrhl predseda komise hlasovat o nedoporucenf schvalenf navrhu 
zadanf zmeny. 

pro I proti I zdrzel se 

7 0 0 

Komise ned o p or u c u j e schvalit navrh zadanf zmeny c. z 3089/10. 

Predseda komise Ph Dr. Stropnickyv 18:00 ukoncil 35. jednanf komise . Dalsf jednanf komise bude za 14 dnf. 

Komise za 1 hod. 50 min projednala 24 navrhu zadanf zmen (Jp s(J hi. m . Prahy, z nichz 5 prerusila. 

PhDr. Matej Stropnicky 
pfedseda komise 

Overil: lng. Pavel Cihak 

Zapsal : lng. Jan Pech, odbor uzemnfho rozvoje MHMP 

Prflohy: 

1. Prezencnf listina z 35 . jednanf Komise Rady hi. m. Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy 
2. Seznam projednanych navrhu zadanf zmen (Jp SU hi. m. Prahy s vysledky hlasovanf Komise Rady hi. m. 

Prahy pro zmeny uzemnfho planu hi. m. Prahy 
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Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění



- Pff!oha c. 1 k z6pisu z 35. jedn6ni Komise Rady hi. m . Prahy pro zmeny uzemniho pi6nu hi. m. Prahy __ 

Prezencnl listina 
z 35. jednanl komise konaneho dne 26. 3. 2018 

Clenove komise : 

Jmeno .~ "'' :,~ 

~~.B t~'iefo.;' :··~, e-mail '"' 
,, 

podpis " ~\i ,. 
PhDr. Matej Stropnicky 236 002 990 matej .stropnicky@praha .eu 

I~ ~~ 
~ 

pfedseda 

lng. Pavel Cihak 602 280 261 ciha k. paja@ sezna m .cz . (_;l4':Jr 
lng. Zuzana Drhova, Ph.D. 777 230 356 zuzana.drhova @zeleni.cz 

~ 
lng. arch. Igor Filipovic 604 241689 citypro .filipovic@centrum.cz 

~fJ2_ 
I--

lng. Milan Hajek 774 220 548 hajek.ujezd@centrum.cz 

lng. Jil'i Haramul 725 011 022 jiri.haramul@brezineves.cz 

doc. lng. arch . lvo 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.c/'"::: 

~?Y / 

lng. arch . Katerina Szentesiova 737 031633 szentesiova@ipr.praha .eu/ Y:/ / 
/~~ 

lng. arch. Veronika Sindlerova 602 442 651 veronika.s@volny.cz 

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

lng. arch. Lukas Vacek 603 183 456 lksvck@gmail.com 

u~·IL 
lng. arch. Jana Blazfckova 236 004 768 jan a .blazickova@pra ha .eu 
tajemnice 

Haste : 

Jmeno I organizace telefon e-mail "'' pod pis --.. 

c -e \.VI. v-:::, f'fr.~ tf: \.. UtK 2~0J((~ ~~----
.."Jf\1\J r(!C»\ I uvt '2.>0 oo licoKt -1C 

J::i:lv .... To'-'• s~o Lei ! U2P_ Z:Shoo 33oo Y<A 
rk>.~d«li..w, ~•adoJd {UL.t lJGOO:J~·io ih.:::u' 

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění

Jan Pech
Zvýraznění
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Sezn am p ro jed nan ých  n ávrhů  z adání  z měn  Úze mního  
p lánu SÚ h l .  m.  P rah y  –  v ln a  10  s  výs led ky h laso vání  
KUP 

 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel 

se) 

Z 3065/10 Praha 6 Bubeneč změna funkčního využití 
ploch - adaptace 
stávajícího objektu na 
obytný dům 

VV OV 
NE 

7 / 0 / 0 

Z 3066/10 Praha - Šeberov Šeberov změna funkčního využití 
ploch - výstavba 
rodinných domů 

ZP OB-B 
přerušuje 
7 / 0 / 0 

Z 3067/10 Praha - Šeberov Šeberov změna funkčního využití 
ploch - výstavba 
rodinných domů a 
staveb pro 
hospodářskou údržbu 
vodního díla Kovářský 
rybník 

IZ OV-B 
přerušuje 
7 / 0 / 0 

Z 3068/10 Praha 14 Černý Most; 
Hostavice; 
Kyje 

změna funkčního využití 
ploch - přeskupení 
funkčních ploch 

OB-C, SO3, SO6, ZP, SP, VV, 
OV-F, SV, ZMK 

ANO 
7 / 0 / 0 

Z 3069/10 Praha 4 Podolí změna funkčního využití 
ploch - vymístění 
autoservisu a doplnění 
ploch pro bydlení 

DGP OB (DGP) 
přerušuje 
7 / 0 / 0 

Z 3070/10 Praha 4 Michle změna funkčního využití 
ploch - narovnání 
stávajícího využití s ÚP 
SÚ HMP 

ZMK OV 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3071/10 Praha 4 Michle změna funkčního využití 
ploch - nové tramvajové 
propojení 

 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3072/10 Praha 4 Michle změna funkčního využití 
ploch; ÚSES - rozšíření 
ÚSES 

VN ZMK, a ÚSES 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3073/10 Praha 4 Michle změna funkčního využití 
ploch; ÚSES - rozšíření 
ÚSES 

DZ ZMK, a ÚSES 
přerušuje 
7 / 0 / 0 

Z 3074/10 Praha 4 Braník změna funkčního využití 
ploch; ÚSES; záplavová 
území - sportovně 
rekreační využití území a 
výstavba bariérových 
objektů 

SO3, SO1, 
ZP, SP, VOP, 
ZMK, ZVO a 

ÚSES 

SP, SV, ZMK a 
ÚSES 

ANO 
7 / 0 / 0 

Z 3075/10 Praha 4 Braník změna funkčního využití 
ploch - zachování zeleně 

OV ZP 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3076/10 Praha 14 Hloubětín změna funkčního využití 
ploch - uvedení do 
souladu se skutečným 
stavem 

LR SP 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3077/10 Praha - Dubeč Dubeč změna funkčního využití 
ploch; ÚSES - uvedení do 
souladu se skutečným 
stavem 

LR, ZMK a 
ÚSES 

OB-A 
NE 

7 / 0 / 0 



  Příloha č. 2 k zápisu z 35. jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy strana 2/2 
 
 

č. městská část 
katastrální 

území 
předmět změny změna z změna na 

hlasování komise  
(pro / proti / zdržel 

se) 

Z 3078/10 Praha - Dubeč Dubeč změna funkčního využití 
ploch - uvedení do 
souladu se skutečným 
stavem 

ZMK a VRÚ  OB-A 
NE 

7 / 0 / 0 

Z 3079/10 Praha - Dubeč Dubeč změna funkčního využití 
ploch - využití na 
zahradu či park 

ZMK a VRÚ ZP 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3080/10 Praha - Dubeč Dubeč změna funkčního využití 
ploch - uvedení do 
souladu se skutečným 
stavem 

PS OB-B 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3081/10 Praha - Vinoř Vinoř změna funkčního využití 
ploch; vymezení funkce 
VPS - přesunutí VPS 
102|DK|55 a doplnění 
ploch pro bydlení 

SO2, OP, S2 
S4, S2, SV a 

VPS 
NE 

7 / 0 / 0 

Z 3082/10 Praha 18 Letňany změna funkčního využití 
ploch - Lesopark Letňany 
- potvrzení stávajícího 
stavu a doplnění ploch 
pro účely lesoparku 

IZ, LR, NL 
SO3, SO4, 
SO5, S4, 

ZMK a VPS 

ZMK, SO 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3084/10 Praha 4 Braník; Krč; 
Podolí             

jiné; vymezení funkce 
VPS - tramvajová trať 
Budějovická - Dvorce 

 
ANO 

7 / 0 / 0 

Z 3085/10 Praha 8 Troja změna funkčního využití 
ploch - výstavba 
rodinných domů 

ZMK OB, (OB-B) 
NE 

7 / 0 / 0 

Z 3086/10 Praha 8 Troja změna funkčního využití 
ploch - výstavba 
rodinných domů 

ZMK OB, (OB-B) 
NE 

7 / 0 / 0 

Z 3087/10 Praha - Zbraslav Zbraslav změna funkčního využití 
ploch - výstavba 
rodinného domu 

PS OB 
přerušuje 
7 / 0 / 0 

Z 3088/10 Praha - Čakovice    Třeboradice změna funkčního využití 
ploch - obytné území 
Třeboradice - obytná 
zástavba 

OP/OB-A, 
OP/ZP, 

OP/LR, OB-B 
OB-C, LR, ZP 

NE 
7 / 0 / 0 

Z 3089/10 Praha 15 Hostivař  změna funkčního využití 
ploch - změna reflektuje 
stávající stav využití a 
sjednocuje území do 
jedné funkční plochy 

PS OB-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
NE 

7 / 0 / 0 

 


