
Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 1633 

ze dne  10.11.2009 

k návrhu zadání celoměstsky významných změn II Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
projednané návrhy zadání celoměstsky významných změn II Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s návrhy zadání změn celoměstsky významných změn II Územního plánu sídelního 

útvaru hl.m. Prahy, uvedenými v přílohách č. 2, 4, 5 a 6 tohoto usnesení včetně 
doplňků návrhu zadání, postupu pořízení a jejich územního vymezení dle grafického 
zobrazení 

2.  s přerušením pořizování celoměstsky významných změn II Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy, uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  
1.  radnímu Langmajerovi 

1.  předložit návrhy zadání celoměstsky významných změn II Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy Zastupitelstvu hlavního města Prahy 

Termín: 26.11.2009 

 

 
 

MUDr. Pavel Bém 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

JUDr. Rudolf Blažek 
náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
  
Předkladatel:  radní Langmajer  
Tisk: R-0299  
Provede: radní Langmajer  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



 
 
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1633 ze dne 10. 11. 2009 
 
 
 
 
 
-  pouze v elektronické podobě na CD 
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Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1633 ze dne 10. 11. 2009 
 

Seznam návrhů zadání celoměstsky významných změn II Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporučených ke schválení 
 

Návrhy zadání změn uvedených v této příloze byly řádně projednány s dotčenými orgány státní správy, odpovídají požadavkům § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a mohou být takto předloženy Zastupitelstvu hl.m.Prahy k hlasování. 

 
 
 

Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 

 

1566 Praha 11 Chodov 
2332/32,40,41;3503/51 a 
3503/1-část 

výstavba obytného domu s 
parkovištěm 

ZN, NL, OC 5956 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí sdružení vlastníků 
jednotek. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 

2036 Praha - 
Přední 
Kopanina 

Přední Kopanina 
812,813,814,815,816,817 

vyhlášení revitalizace 
Kopaninského potoka 
veřejně prospěšnou 
stavbou 

VOP 13208 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

 

2170 Praha 5 Radlice  
části pozemků: 
456/1,459/1,465/1,466,167/
1-2,553/1-2,487/4-7,433/1 

doplnění části 
nadregionálního 
biokoridoru ÚSES 

ZN 26186 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

Změna zákresu dle požadavku dotčené 
MČ a zpracovatele  - zmenšení řeš.území 
v západní části, hranice ÚSES bude 
vedena po hranici pozemků. 

2177 Praha - 
Zličín, 
Praha 13 

Třebonice  
MÚK Rozvadovská spojka - 
Řevnická;   

vyhlášení VPS - MÚK 
Rozvadovská spojka - 
Řevnická, upřesnění tvaru 
MÚK 

S1,S4, IZ, 
VN, VPS 

106801 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele - zvětšení řeš.území z 
důvodu upřesnění tvaru MÚK a 
dopravního řešení v lokalitě. 

2188 Praha 5 Jinonice  
1003/1 - část, 1004/1,2 - 
část,1004/6-8 

zachování sběrného dvora 
Puchmajerova 

ZN 14613 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele - zvětšení řeš.území v 
jihozápadní části z důvodu odstranění 
zbytkových funkč.ploch. 
Pro zpracování návrhu změny  bude 
respektován požadavek zpracovatele - 
změna navrhovaného funkč.využití na TO 
(zařízení k likvidaci komunálního odpadu), 
které přesněji odpovídá využití území. 



Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 
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2265 Praha 12 Modřany  
4410/20 

obytná výstavba SP 6778 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice 
hl.m.Prahy (lokalita je napadena 
nadlimit.hlukem, zvýšené zdravot.riziko). 
Změnu nedoporučuje nezisková 
organizace. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 

2331 Praha 6, 
Praha - 
Přední 
Kopanina 

Ruzyně ; Přední Kopanina  
mimoúrovňová křižovatka 
silnice I/7-Lipská a 
Aviatická 

upřesnění tvaru a řešení 
MÚK pro zajištění 
kapacitního příjezdu na 
letiště Praha-Ruzyně 

SD, S4, 
DL, ZOS, 
IZ, SUP, 
VOP, NL, 
ZN, OP, 
OP/NL, 

PSZ, VPS 

129405 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Rozšíření předmětu změny – vyhlášení 
VPS. 
Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele  - zvětšení řeš.území 
severovýchodním a západním směrem 
z důvodu celkového dopravního řešení a 
širších vztahů. 
 

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.Formanskou a D1 

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

OP/SVO, 
IZ/S4, ZN, 
ZN/S4, NL, 

VPS 

132164 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice 
hl.m.Prahy (realizací navrhované 
komunikace budou překročeny 
hygien.limity hluku, zvýšené zdravot.riziko), 
MČ P-Křeslice (změna je proti zájmům 
obyvatel na zachování zdravého ŽP a 
rekreač.přírodního území, změna umožní 
výstavbu rozsáhlého admin.centra, vyvolá 
dopravní přetížení území, došlo by 
k vážnému poškození přírod.parku Botič-
Milíčov a chráněné krajin.oblasti Milíčovský 
les, admin.centrum by si vynutilo vznik 
dálniční křižovatky a následně Vestecké 
spojky. MČ by případně souhlasila 
s výstavbou ve formě RD). 
Změnu nedoporučuje NPÚ a nezisková 
organizace. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu dle požadavku dotčené 
MČ - zvětšení řeš.území severozápadním 
a jihozápadním směrem z důvodu 
celkového řešení technické a dopravní 
infrastruktury. 
Pro zpracování návrhu změny  bude 
respektována připomínka PVS a.s. a PVK 
a.s. - doplnění podmíněnosti (etapizace) 
výstavby (realizace vodovod.řadu DN 400 
Kateřinky-Šeberov). 

2440 Praha - 
Libuš, 
Praha - 
Kunratice, 
Praha 12, 
Praha 4 

Písnice, Libuš; Kunratice; 
Kamýk; Lhotka, Krč, Nusle  
úsek trasy metra D 
Pankrác-Depo Písnice;   

změna časového horizontu 
a upřesnění trasy metra 
včetně stanic a vestibulů v 
rozsahu úseku Pankrác-
Depo Písnice, 
zrušení plánované stanice 
metra Zálesí, 
vyhlášení VPS 

funkč. 
využití dle 
výkr.č.4, 

VPS 

-8192 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí 5 fyzických osob. 

Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele  a DP hl.m.Prahy- zvětšení 
řeš.území na základě aktualizovaných 
podkladů (rozšíření zákresu po celé délce 
koridoru včetně okolí všech navrhovaných 
stanic). 



Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 
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2450 Praha 10 Vršovice, Vinohrady 
ul.Vlašimská, ul.Ruská-část 
ke křižovatce s 
Bělocerkevskou;  

změna trasy vybrané 
komunikační sítě za 
účelem  
zjednodušení poměrů 
křižovatky Bělocerkevská-
Ruská 

OC, PP, S4 11025 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 

2623 Praha - 
Běchovice 

Běchovice  
1470/1,2,3 -část; 1470/4 

zalesnění pozemků NL, VPS 20056 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
 

 

2680 Praha 14 Kyje  
1761, 1779, 2830/2, část: 
1760, 2766, 2832, 2830/1 
mezi ul. Borskou a 
železniční tratí 

založení parkové plochy v 
souvislosti s vybudováním 
nové želez. zastávky a 
lávky spojující stanici metra 
se sídlištěm 

PZO, IZ, 
DZ1 

18730 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

 

2741 Praha - 
Lysolaje 

Lysolaje  
477 

změna využití objektu VVA 5109 Návrh zadání změny byl kladně projednán.
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 

 

2742 Praha 4 Vinohrady ; Nusle  
areál bývalého Nuselského 
pivovaru 

revitalizaca a dostavba 
areálu 

ZOS, zn. 
hodnotné 

zeleně 
vyžadující 

zvl.ochranu

43537 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny 
při respektování požadavku DO. 
Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice 
hl.m.Prahy (lokalita je napadena 
nadlimitním hlukem ze želez. i silniční 
dopravy, zdravotní rizika plynou též ze 
znečištění ovzduší). 

Pro zpracování návrhu změny bude 
respektován požadavek DO OOP MHMP 
a zpracovatele - doplnění navrhovaného 
funkč.využití (umístění značky pro 
hodnotnou zeleň vyžadující zvláštní 
ochranu). 

2744 Praha 2, 
Praha 4, 
Praha 5 

Vyšehrad, Nusle, 
Vinohrady , Hlubočepy, 
Smíchov;    
Smíchov traťový úsek 
Praha Hl.n.-Praha  

rozšíření VPS na stavbu 
"Optimalizace traťového 
úseku Praha Hl.n. - Praha 
Smíchov" v celém rozsahu, 
úprava hranic funkčního 
využití ploch DZ1 

DZ1 a další 
funkč. 

využití dle 
výkr.č.4, 

VPS 

244215 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny.  
Změnu nedoporučuje nezisková 
organizace. 

Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu dle požadavku DO MD 
ČR a zpracovatele - zvětšení řeš.území v 
lokalitě stávajícího Smíchov.nádraží a v 
úseku Výtoňského mostu a jeho obou 
předpolí z důvodu umístění navrhované 
zastávky a nového přemostění Vltavy. 

2745 Praha - 
Čakovice 

Čakovice  
1438/1,6, 1437/1-3 

vybudování odbočovacího 
pruhu kruhové křižovatky 
mezi ul. Kosteleckou a 
Tupolevovou, výstavba 
rodinných domů, 
administrativního objektu, 
protihlukového valu a 
sportoviště 

ZN, PSZ, 
OC, SVM, 

LR 

77229 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny 
při respektování požadavku DO OOP 
MHMP. 
Se změnou nesouhlasí Hygienická stanice 
hl.m.Prahy (lokalita je napadena 
nadlimit.hlukem, zdravotní rizika). 
Změnu nedoporučuje nezisková 
organizace. 

Pro zpracování návrhu změny bude 
respektován požadavek DO OOP MHMP - 
zajištění kontinuity celoměstského 
systému zeleně. 
Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele - zvětšení řeš.území 
západním směrem podél ul. Kostelecké z 
důvodu  dořešení dopravní obsluhy 
území. 

 



Příloha č. 4 - str. 1 (1) 

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1633 ze dne 10. 11. 2009 
 

Seznam návrhů zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, jejichž pořizování je přerušeno 
 
 

Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 

území v m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 
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Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1633 ze dne 10. 11. 2009 
 

Seznam návrhů zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporučených ke schválení - s podmínkou SEA 
          (s konceptem) 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), v souladu se závěry zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona a 
v souladu s ustanovením § 10i odst. 3 zákona požaduje zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí. 
Ve smyslu ustanovení §47 odst. 3 zák.č.183/2006 Sb., (stavební zákon) je návrh zadání doplněn o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Změny zahrnuté v příloze č.6 k návrhu usnesení budou na základě schváleného zadání v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona pořizovány 
v nezkráceném postupu podle § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
 

 
Číslo 

změny 
Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 

 

1175 Praha 10, 
Praha 11, 
Praha 15 

Záběhlice; Chodov , 
Hostivař  
"Trojmezí" - mezi ul. 
Záběhlická-Práčská a 
Mírového hnutí-     K 
Horkám 

celkové dořešení území s 
ohledem na posílení prvků 
zeleně, založení parkových 
ploch a ploch rekreace a 
sportu, odpovídající 
urbanizace a vyřešení 
dopravní obslužnosti území

OP/ SO1,3, 
PSZ, NL, 
PZA, PH, 
ZN, VOP, 

ÚSES 

950956 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování konceptu 
změny při respektování požadavku DO 
OOP MHMP. 
Změnu nedoporučuje OMI MHMP, 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1 
nezisková organizace, 1 sdružení . 
MČ P-11 uplatnila připomínku s požadavky 
na konkrétní řešení lokality (spojení dvou 
oddělených částí řeš.území, konkrétní 
požadavky na řešení funkční ploch a 
dopravní řešení lokality, požadavek 
stanovení podmíněnosti – etapizace 
výstavby). 
 
 
 
 
 

Pro zpracování konceptu změny je 
požadována SEA s variantním řešením. 
Pro zpracování konceptu změny bude 
respektován požadavek DO  - doložení 
podrobnější studie dle požadavků OOP 
MHMP. 
Pro zpracování konceptu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu na základě zásadní 
připomínky MČ P-11a vyjádření 
zpracovatele - zvětšení řeš.území 
propojením dvou oddělených lokalit z 
důvodu komplexního řešení území. 
Pro zpracování návrhu změny  bude 
respektována připomínka PVS a.s.- 
doplnění podmíněnosti (etapizace) 
výstavby  (řešení technické infrastruktury 
v širším území), ve vazbě na konkrétní 
řešení bude případně podmíněnost 
(etapizace) doplněna. 



Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 
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2215 Praha 22 Pitkovice  
severně a západně od ulice 
V Pitkovičkách 

obytná zástavba OP, NL, 
OP/ZKC 

125931 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování konceptu 
změny při respektování požadavku DO. 
Se změnou nesouhlasí Hygienické stanice 
hl.m.Prahy (změna bude mít společně 
s dalšími změnami ÚP v této MČ 
v důsledku nárůstu automobil. dopravy 
negat vliv na úroveň hluku a kvality 
ovzduší a na veřejné zdraví), MČ P-
Křeslice (v řeš.území chybí techn. 
Infrastruktura, není vyřešena doprava – 
kapacitní a techn.požadavky, blízkost 
chráněné krajin.oblasti Pitkovická stráň) a 
ROPID.  
Změnu nedoporučuje OOP MHMP 
(požadavek SEA s posouzením variant 
z hlediska vlivů na ŽP, v případě 
pořizování konceptu požadavek prověření 
řešení studií).  

Pro zpracování konceptu změny je 
požadována SEA s variantním řešením. 
Pro zpracování konceptu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií – 
požadavek DO OOP MHMP a 
zpracovatele. 
Pro zpracování návrhu změny  bude 
respektována připomínka PVS a.s., PVK 
a.s. a zpracovatele - doplnění 
podmíněnosti (etapizace) výstavby  
(vybudování nové a rekonstrukce 
stávající technické infrastruktury). 
 

2743 Praha 13 Stodůlky  
155/82, část: 
155/55,57,64,91,93,94, 
157/3,7,8 

výstavba administrativních 
objektů, 
zrušení a zmenšení plochy 
VPS 

VVS, VPS 75756 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování konceptu 
změny. 
Se změnou nesouhlasí 2 občan. sdružení 
a ROPID. 
Změnu nedoporučuje nezisková 
organizace. 

Pro zpracování konceptu změny je 
požadována SEA s variantním řešením. 
Pro zpracování konceptu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
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Seznam návrhů zadání celoměstsky významných změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporučených ke schválení - s podmínkou SEA 
         (bez konceptu) 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), v souladu se závěry zjišťovacího řízení podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona a 
v souladu s ustanovením § 10i odst. 3 zákona požaduje zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí. 
Ve smyslu ustanovení §47 odst. 3 zák.č.183/2006 Sb., (stavební zákon) je návrh zadání doplněn o požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. 
Změny zahrnuté v příloze č.6 k návrhu usnesení budou na základě schváleného zadání pořizovány ve zkráceném postupu podle § 50  zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
 
 

 
Číslo 

změny 
Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 

 

939 Praha 6, 
Praha - 
Přední 
Kopanina, 
Praha - 
Nebušice 

Ruzyně ; Liboc ; Přední 
Kopanina ; Nebušice 
východní část letiště 
Ruzyně, mezi ul.K letišti - 
Do Horoměřic 

realizace letové dráhy 
RWY 06R/24L - změna 
časového horizontu,  
vyhlášení VPS 

OP/ DL, OP, 
NL, NL/DL, 
OP/NL, ZN, 
ZN/DL, IZ, 
VOP, SUP, 

VPS 

275435 Návrh zadání byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí MČ P-Nebušice 
(výrazné zhoršení ŽP, zastavení rozvoje 
dotčených MČ z důvodu vymezení 
ochranného hlukového pásma), 
Hygien.stanice hl.m.Prahy (hluk.zátěž již 
nyní překračuje hygien.limity, vysoké 
zdravotní riziko), Česká zeměděl. 
Univerzita , 5 občan.sdružení a 2 
fyz.osoby. 
Změnu nedoporučuje nezisková 
organizace a 5 fyz.osob. 
 
 
 

Pro zpracování návrhu změny je 
požadována SEA.  
Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží studii vlivu na kvalitu ovzduší. 

1774 Praha 6 Sedlec areál býv.mrazíren 
při ul.V Sedlci-Přerušená a 
navazující území JZ podél 
želez.tratě a ul. Kamýcké 

zklidnění území, 
vybudování obytné 
zástavby 

VN, SVO, 
S2, ZN, IZ, 

NL/OC, 
VVS, 

NL/SVO, 
NL/PP, VPS

119458 Návrh zadání změny byl projednán.  
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Změnu nedoporučuje NPÚ (úop). 

Pro zpracování návrhu změny je 
požadována SEA. 
Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží  studii a hodnocení zdravotních 
rizik. 
Pro zpracování návrhu změny bude HS 
hl.m.Prahy po žadateli požadovat  
doložení akustické studie.  
 
 



Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita Předmět změny Stav Plocha 
řešeného 
území v 

m2 

Vyjádření pořizovatele Doplněk návrhu zadání 
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2143 Praha 22, 
Praha 15 

Uhříněves ; Horní 
Měcholupy, Petrovice 
 mezi ul. 
Hornoměcholupskou, V 
Pitkovičkách a  žel. tratí 
Praha - Benešov 

ekologická opatření pro 
oddělení obytné zóny, 
vytvoření územní rezervy 
pro přeložku ul. 
Hornoměcholupské 

SVM, SVO, 
SP, NL, PP, 

ZN, 
ZN/SVO, 
ZN/SVN, 
ZOS, S2, 

S4, DZ2, IZ, 
TO, VPS 

350164 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny 
při respektování požadavku DO OOP 
MHMP. 
Se změnou nesouhlasí Hygien.stanice 
hl.m.Prahy (lokalita je zasažena 
nadlimitním hlukem, zdravotní rizika). 

Pro zpracování návrhu změny je 
požadována SEA. 
Pro zpracování návrhu změny bude 
respektován požadavek DO  OOP 
MHMP (umístění funkč.plochy PP). 
Pro zpracování návrhu změny žadatel 
doloží podrobnější řešení změny studií. 
Změna zákresu dle požadavku 
zpracovatele - zvětšení řeš.území 
východním a jihozápadním směrem z 
důvodu celkového dopravního řešení 
lokality a širších vztahů. 
Pro zpracování návrhu změny  bude 
respektována připomínka SŽDC a 
zpracovatele - doplnění podmíněnosti 
(etapizace) výstavby (ponechání 
nezastavěného pásu území ve stopě 
navrženého železničního koridoru).  

2156 Praha - 
Březiněves
, Praha - 
Ďáblice 

Březiněves část: 430/1,2, 
429/15,16, 431/2,16; 
Ďáblice část: 1580/1, 1604, 
1608/3,4 

rozšíření skládky a 
posunutí biokoridoru 

OP, LR, ZN, 
ÚSES 

90293 Návrh zadání změny byl projednán. 
Doporučujeme zpracování návrhu změny. 
Se změnou nesouhlasí MČ P-Ďáblice 
(Nevhodně zvolená lokalita s kumulací 
negativních vlivů – Pražský okruh, „divoká“ 
skládka Dolní Chabry, provoz na dálnici E 
55 resp.R8, MÚK Pražského okruh - R8 , 
letecký koridor letiště Ruzyně, rozvoj letišť 
v Letňanech a Kbelích. Zpochybnění 
předchozího povolovacího procesu , 
skládka má být po naplnění 26.sekce 
uzavřena a zrekultivována. Nutnost 
vymezit záměr i objemově a kapacitně. 
Neopodstatněnost a nadbytečnost změny, 
potřeba rozšíření není doložena žádnou 
analýzou potřeb, Plán odpad.hospodaření 
ČR, kraje ani HMP s rozšířením skládky 
nepočítá. Požadavek SEA.) a  MČ P-Dolní 
Chabry (realizací změny se výrazně zhorší 
již nyní zhoršené ŽP  v MČ), 1 občan. 
sdružení (doloženo věcně shodnou 
připomínkou 382 fyz.osob) a 5 fyz.osob. 
Změnu nedoporučuje  nezisk. organizace. 

Pro zpracování návrhu změny je 
požadována SEA. 
Rozšíření předmětu změny - vyhlášení 
VPS. 
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ZADÁNÍ 

CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN II  
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY 

 
 
Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn II Územního plánu sídelního 
útvaru hl.m.Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území 
Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen ZHMP) č. 14/31 ze dne 28.2.2008 bylo 
rozhodnuto o ukončení sběru podnětů na pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru 
hl.m.Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP) doručených pořizovateli k 31.3.2008 s tím, že  do doby 
nabytí účinnosti v současné době pořizovaného Územního plánu hl.m.Prahy mohou být 
pořizovány pouze celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP v samostatném režimu 
pořizování. 

Na základě výše zmíněného usnesení bylo vybráno 21 podnětů, které byly jako celoměstsky 
významné navrženy k pořízení v samostatném režimu pořizování.  Rada hl.m.Prahy svým 
usnesením č. 1860 ze dne 9.12.2008 a usnesením č. 270 ze dne 10.3.2009 k návrhu na 
pořízení celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy s vybranými 21 podněty 
souhlasila. Pořizování těchto změn bylo následně schváleno Usnesením ZHMP č.25/39 ze 
dne 26.3.2009.  

Z důvodu rozlišení od již pořizovaných celoměstsky významných změn (na základě usnesení 
ZHMP č.19/71 ze dne 18.9.2008) jsou tyto pořizované změny označovány jako celoměstsky 
významné změny II ÚP SÚ HMP (dále CVZ II ÚP SÚ HMP). 

V rámci CVZ II ÚP SÚ HMP je též pořizována změna Z 2440/00, která byla přesunuta 
z pořizovaných CVZ I ÚP SÚ HMP z důvodu podstatné úpravy návrhu zadání Z 2440/00 na 
základě uplatněných požadavků a připomínek. 

Návrh zadání Z 1774/00, projednaný v rámci návrhů zadání CVZ I ÚP SÚ hl.m. Prahy, byl na 
základě odstranění důvodů, které vedly k přerušení změny (usnesení ZHMP č. č. 30/85 ze 
dne 22.10.2009), zařazen mezi projednané návrhy zadání CVZ II ÚP SÚ hl.m. Prahy.  

Význam jednotlivých podnětů na pořízení CVZ II ÚP SÚ HMP je dán mírou vlivu 
uvažovaných investičních záměrů na strukturu hlavního města, především v oblastech 
zkvalitnění prostředí, zabezpečení odpovídající veřejné infrastruktury (dopravní, technické, 
veřejné) a vytvoření předpokladů pro jeho harmonický rozvoj do budoucna. 

Pořizované CVZ II ÚP SÚ HMP  se týkají převážně dopravní a technické infrastruktury: 
vytvoření územních rezerv pro dopravní koridory (přeložka ul. Hornoměcholupské), změna 
časového horizontu ve výstavbě komunikace napojující ul. Formanskou na D1, změna trasy 
vybrané komunikační sítě a zjednodušení dopravních poměrů křižovatky Ruská - 
Bělocerkevská, zkvalitnění železniční dopravy cestou optimalizace traťového úseku (Praha 
Hlavní nádraží – nádraží Smíchov), zajištění kapacitního příjezdu na letiště Praha-Ruzyně, 
realizace nové vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L, upřesnění trasy metra D včetně 
stanic a vestibulů v rozsahu úseku Pankrác-Depo Písnice, rozšíření městské skládky, 
zachování sběrného dvora Puchmajerova. 

Vybrané změny dopravní a technické infrastruktury budou navrženy ve smyslu § 170 odst.1 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů k zařazení do seznamu veřejně prospěšných staveb  a opatření ÚP SÚ 
hl.m.Prahy. 
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Mezi změny pořizované v rámci CVZ II ÚP SÚ HMP, které se týkají posílení prvků zeleně a 
regenerace přírodního potenciálu, patří založení parkové plochy v Kyjích, zalesnění 
pozemků v Běchovicích, revitalizace Kopaninského potoka a doplnění části nadregionálního 
biokoridoru v Radlicích. Parkové plochy a plochy rekreace mají vzniknout i v lokalitě 
Trojmezí. V rámci těchto změn je pořizována též změna týkající se revitalizace a dostavby 
areálu Nuselského pivovaru. Do pořizovaných změn byly zařazeny i změny funkčního využití 
území umožňující realizaci větších obytných souborů či administrativních objektů 
v návaznosti na stávající zástavbu mimo centrální část města (Pitkovice, Újezd, Stodůlky, 
Čakovice, lokalita Trojmezí). 

Podmínkou pro realizaci vybraných záměrů bude nalezení odpovídajícího řešení v účelném 
využití a prostorovému uspořádání jednotlivých lokalit s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů v rámci koordinace rozvoje území hl.m.Prahy za 
podmínky ochrany veřejných zájmů chránících hodnoty území hl.m.Prahy a respektující jeho 
limity. 

Důvodem pro pořízení změn CVZ II ÚP SÚ HMP je potřeba kontinuální aktualizace 
územního plánu v souladu s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí na základě  
projednaných územně plánovacích dokumentací, které hl.m.Praha pro potřebu prověření 
možného rozvoje města pořídilo, a dále umožnění splnění záměrů investorů odpovídajících 
koncepci rozvoje hl.m.Prahy formou pořízení požadovaných změn závazné části ÚP SÚ 
hl.m.Prahy. 

Pořizované změny CVZ II ÚP SÚ HMP nebudou mít povahu zásadního přehodnocení 
celkové struktury legendy platného územního plánu. 

 

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z širších územních vztahů  
Z Politiky územního rozvoje 2008 (dále PUR 2008) schválené vládou dne 20.7.2009 
vyplývají pro CVZ II ÚP SÚ HMP především tyto požadavky: 

Zohlednit dotčení řešeného území koridorem silničního okruhu SOP kolem Prahy. 

Zohlednit dotčení řešeného území koridorem vysokorychlostní dopravy VR 1 a koridorem 
konvenční želez.dopravy C-E 40a. 

Zohlednit dotčení řešeného území plochou L1 vymezenou jako nová paralelní vzletová a 
přistávací dráha (VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně a řešit 
stanovené úkoly pro územní plánování 

Zohlednit vymezení celého území hl.m.Prahy jako rozvojové oblasti Praha (OB1) a dotčení 
řešeného území rozvojovou osou OS1 a z toho plynoucí podmínky a úkoly. 

Tyto podmínky zůstávají pro zpracování změn územního plánu neměnné, mimo vazeb  a 
dalších podmínek, které vyplynou z vydání Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy.  

 
b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů  
Respektovat limity využití území vyplývající z Územně analytických podkladů 2008 (kraj a 
obec). Zadání změn CVZ II ÚP SÚ HMP bude respektovat požadavky na ochranu zájmů, 
vyplývající z platných právních předpisů a správních rozhodnutí.  

Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, vytvořit územní podmínky pro využití silných 
stránek a příležitostí a pro řešení slabých stránek a hrozeb. 

 
c) Požadavky na rozvoj území obce  
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- změna časového horizontu a upřesnění trasy metra D včetně stanic a vestibulů v rozsahu 
úseku Pankrác – Depo Písnice 

- změna časového horizontu vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L  

-  korekce plochy DZ1  v souvislosti se záměrem optimalizace traťového úseku Praha 
Hl.nádraží - Praha Smíchov 

- vyhlášení VPS u vybraných změn 

- vymezení nových parkových ploch 

- vymezení nových ploch pro bydlení 

- vymezení nových ploch pro rekreaci 

- vymezení (rozšíření) plochy odpadového hospodářství 

- doplnění části nadregionálního biokoridoru ÚSES 

- revitalizace vybraných území a začlenění do městské struktury 

- změna vymezení zastavitelného území 

Konkrétní požadavky na rozvoj území hl.m.Prahy jsou podrobněji rozepsány v příloze návrhu 
zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP.  

Principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé 
životní podmínky budou řešením CVZ II ÚP SÚ HMP upřednostněny. Koncepce ochrany 
krajiny a územním plánem schválený územní systém ekologické stability nebudou řešením 
CVZ II ÚP SÚ HMP zásadně upravovány. 

 
 
d) požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny) 
Řešená území budou členěna na plochy s rozdílným způsobem využití v souladu se 
závaznou částí ÚP SÚ hl.m.Prahy. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti ÚP SÚ HMP budou 
vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2 500 m2.  

Stávající urbanistická koncepce bude zachována – bude respektováno centrum hl.m.Prahy, 
respektovány dominanty a stávající charakter sídla a hladina zástavby. Nově vymezené 
zastavitelné plochy budou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly tím 
zábor krajiny.  

Konkrétní požadavky na plošné a prostorové uspořádání území jsou podrobněji rozepsány 
v příloze návrhu zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP.  

Požadavky dotčených orgánů, které byly uplatněny v průběhu projednání k návrhům zadání 
jednotlivých CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy, jsou součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny 
v doplňku návrhu zadání v přílohách č. 2, 4, 5 k usnesení o schválení zadání změn CVZ II 
ÚP SÚ hl.m.Prahy. V případě schválení návrhu zadání změny budou součástí schváleného 
znění zadání změny. 
 
e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Konkrétní požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou podrobněji rozepsány v příloze 
návrhu zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP.  

Požadavky dotčených orgánů a  akceptované podněty a připomínky, které byly uplatněny 
v průběhu projednání k návrhům zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy, jsou  
součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v přílohách č. 2, 4, 5 k usnesení o 
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schválení zadání změn CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy. V případě schválení návrhu zadání změny 
budou součástí schváleného znění zadání změny. 

Dopravní infrastruktura 

- bude upřesněna trasa metra D včetně stanic a vestibulů v rozsahu úseku Pankrác-Depo 
Písnice 

- změna časového horizontu vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L  

- bude prověřen koridor územní rezervy pro navrhovanou přeložku ul.Hornoměcholupské 

- upřesnění tvaru a řešení MÚK Rozvadovská spojka-Řevnická, MÚK silnice I/7-Lipská –
Aviatická  

- změna časového horizontu v případě propojení ul. Formanské s D1 

- prověření změny trasy vybrané komunikační sítě za účelem zjednodušení doprav. Poměrů 
křižovatky Bělocerkevská-Ruská 

- prověření hranice plochy DZ1 v souvislosti se záměrem optimalizace traťového úseku 
Praha Hl.nádraží- Praha Smíchov 

- bude prověřen záměr vybudování odbočovacího pruhu kruhové křižovatky mezi ul. 
Kosteleckou a Tupolevovou 

- nově navržené zastavitelné plochy budou navazovat na stávající a prodloužené místní 
komunikace, případně bude studií ověřeno dopravní napojení lokality. 

- u vybraných CVZ II ÚP SÚ HMP bude prověřena potřeba parkovacích ploch. 

Pro jednotlivé pořizované změny CVZ II ÚP SÚ HMP budou pro danou lokalitu vyhodnoceny 
a prověřeny případné dopady navržené změny do řešení těchto subsystémů. 

Technická infrastruktura 

- bude respektována koncepce zásobování vodou  

- v případě nově navrhovaných zastavitelných ploch prověřit kapacity zásobováni vodou  

- bude prověřen záměr rozšíření ďáblické skládky komunálního odpadu  

- bude prověřen záměr zachování sběrného dvora v k.ú. Jinonice 

 
f) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Konkrétní požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou podrobněji rozepsány v příloze 
návrhu zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP.  

Požadavky dotčených orgánů a  akceptované podněty a připomínky, které byly uplatněny 
v průběhu projednání k návrhům zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy, jsou  
součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v doplňku návrhu zadání v přílohách č. 2, 
4, 5 k usnesení. V případě schválení návrhu zadání změny budou součástí schváleného 
znění zadání změny. 

Hodnoty území stanovené zvláštními právními předpisy nebo na základě nich a vymezené 
v ÚAP HMP budou respektovány. 
 
g) požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 
Konkrétní požadavky na veřejně prospěšné stavby jsou podrobněji rozepsány v příloze 
návrhu zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP. Požadavky na veřejně prospěšná opatření a 
asanace nejsou navrhovány. Bude prověřeno vymezení dalších VPS, které případně 
vyplynou z podrobnějšího řešení jednotlivých změn v další fázi zpracování. 

 4



Výčet konkrétních pozemků pro VPS a VPO pro vyvlastnění a pro předkupní právo provede 
projektant podle mapy pozemkového katastru ve fázi návrhu ÚP před společným jednáním. 
  
h) další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými rizikovými přírodními jevy) 
Budou respektovány všechny limity vyplývající z právních předpisů a požadavky vycházející 
ze zvláštních předpisů a správních rozhodnutí. 
 
i) požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 
- vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, dopravních a hygienických závad 

- řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity 
využití území 

- řešit ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

- řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území 

Konkrétní požadavky a pokyny jsou podrobněji rozepsány v příloze návrhu zadání 
jednotlivých CVZ II ÚP SÚ HMP. Požadavky dotčených orgánů a  akceptované podněty a 
připomínky, které byly uplatněny v průběhu projednání k návrhům zadání jednotlivých CVZ II 
ÚP SÚ hl.m.Prahy, jsou  součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v doplňku návrhu 
zadání v přílohách č. 2, 4, 5 k usnesení. V případě schválení návrhu zadání změny budou 
součástí schváleného znění zadání změny. 
 
j) požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové 
ose 
Konkrétní požadavky jsou podrobněji rozepsány v příloze návrhu zadání jednotlivých CVZ II 
ÚP SÚ HMP. Požadavky dotčených orgánů a  akceptované podněty a připomínky, které byly 
uplatněny v průběhu projednání k návrhům zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy, 
jsou  součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v doplňku návrhu zadání v přílohách 
č. 2, 4, 5 k usnesení. V případě schválení návrhu zadání změny budou součástí schváleného 
znění zadání změny. 

Hl.m.Praha leží v rozvojové oblasti republikového významu OB1 a do řešeného území 
zasahuje rozvojová osa OS1 vymezená PÚR ČR 2008, která bude upřesněna v ZÚR HMP 
(dosud nevydány). 
 
k) požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií 
Požadavky na pořízení územní studie nebyly vzneseny. 

Požadavky dotčených orgánů a akceptované podněty na pořízení podkladové studie, které 
byly uplatněny v průběhu projednání k návrhům zadání jednotlivých CVZ II ÚP SÚ 
hl.m.Prahy, jsou  součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v doplňku návrhu zadání 
v přílohách č. 2, 4, 5 k usnesení. V případě schválení návrhu zadání změny budou součástí 
schváleného znění zadání změny. 
 
l) požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro 
rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem 
Požadavky nejsou vzneseny. 
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m) požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 
Dotčený orgán, Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, uplatnil k návrhu zadání 
některých CVZ II ÚP SÚ HMP požadavek zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Požadavky na zpracování hodnocení vlivů na životní prostředí jsou  součástí vyhodnocení 
projednání a jsou uvedeny v doplňku návrhu zadání v přílohách č. 4 a 5 k usnesení. 

V případě schválení návrhu zadání změny bude součástí schváleného znění zadání změny 
požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  
 
n) požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant 
Uplatněné požadavky na zpracování konceptu včetně požadavků na zpracování variant jsou 
součástí vyhodnocení projednání a jsou uvedeny v příloze č. 4 k usnesení. U těchto změn 
CVZ II ÚP SU hl.m.Prahy bude na základě schváleného zadání předcházet zpracování a 
projednání konceptu změny a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území fázi zpracování 
návrhu příslušné změny. 
 
o) požadavky na uspořádání obsahu návrhu CVZ II ÚP SÚ HMP a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
Dokumentace k návrhu CVZ II ÚP SÚ HMP bude zpracována v souladu s platným zněním 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. č. 
500 /2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Podle  § 50 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění  bude u pořizovaných změn CVZ II ÚP 
SU hl.m.Prahy uvedených v příloze č. 2 a 5 k usnesení zpracován návrh dokumentace na 
základě schváleného znění zadání příslušné změny. Součástí zpracovaného návrhu budou 
uplatněné požadavky dotčených orgánů a akceptované podněty a připomínky, které jsou 
součástí vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání jednotlivých změn. U změn CVZ II 
ÚP SU hl.m.Prahy, uvedených v příloze č. 5 k usnesení o schválení zadání změn CVZ II ÚP 
SÚ hl.m.Prahy, bude na základě schváleného zadání součástí zpracování návrhu 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

U změn CVZ II ÚP SU hl.m.Prahy, uvedených v příloze č. 4 k usnesení o schválení zadání 
změn CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy, bude zpracování návrhu příslušné změny (na základě 
schválených pokynů pro zpracování návrhu) předcházet zpracování a projednání konceptu 
změn a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 48 zákona č.183/2006 Sb. 

Textová část  dokumentace pořizovaných změn vymezí konkrétní změny závazné části ÚP 
SÚ hl.m.Prahy formou popisu zásad uspořádání území řešeného změnou, včetně 
charakteristiky návrhu změny příslušného závazného prvku urbanistického řešení, případně 
doplní seznam navrhovaných veřejně prospěšných staveb a vyhodnotí vliv pořizované 
změny na udržitelný rozvoj území.  

Pořizované změny CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy budou vyznačeny v závazné části ve výkresové 
části  Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následovně : 

       1.1. v plánu využití ploch  -  výkresu č. 4 v měřítku 1 : 10 000 

Návrh řešení jednotlivých změn CVZ II ÚP SÚ hl.m.Prahy bude dokumentovat 
řešení každé  pořizované změny v příslušných výřezech tohoto výkresu.   

1.2. ostatní výkresy závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy 
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V případě potřeby bude návrh  řešení změny územního plánu zakreslen i do  výřezů  
příslušných výkresů závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy.  

 

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb bude provedeno v rámci rozlišovacích 
schopností použitého měřítka výkresové dokumentace. 

O způsobu zapracování schválených změn do výkresové dokumentace (průsvitka, či nový 
výkres) bude rozhodnuto pořizovatelem až po schválení změn CVZ II ÚP SÚ HMP.   

Povinná příloha 

Výkres limitů využití území hl.m.Prahy vyplývajících z právních předpisů a správních  
rozhodnutí, včetně stanovených hranic záplavových území (aktualizovaná verze) zpracovaný 
v měřítku 1 : 25 000.                    

Obsah odůvodnění (textová a grafická část) bude zpracován v souladu s platným zněním 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. č. 
500 /2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, zpracování stanovených výkresů bude 
v měřítku výkresů ÚP SÚ HMP. 

Požadovaný počet kompletní dokumentace návrhu CVZ II ÚP SÚ HMP: 8 paré. 

 
p) Vymezení řešeného území 
Územím řešeným celoměstsky významnými změnami ÚP SÚ hl.m.Prahy je celé správní 
území hl. m. Prahy, tj.  katastrální území: 

Benice, Běchovice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, 
Čimice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Ďáblice, Háje, 
Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní 
Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, 
Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Koloděje, Kolovraty, Komořany, Košíře, 
Královice, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lahovice, Letňany, Lhotka, Libeň, Liboc, Libuš, 
Lipany, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Malá Chuchle, Malá Strana, Malešice, Michle, 
Miškovice, Modřany, Motol, Nebušice, Nedvězí, Nové Město, Nusle, Petrovice, Pitkovice, 
Písnice, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, 
Satalice, Sedlec, Slivenec, Smíchov, Sobín, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, 
Střížkov, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Točná, Troja, Třebonice, Třeboradice, Uhříněves, 
Újezd, Újezd nad Lesy, Veleslavín, Velká Chuchle, Vinohrady, Vinoř, Vokovice, Vršovice, 
Vysočany, Vyšehrad, Zadní Kopanina, Záběhlice, Zbraslav, Zličín, Žižkov. 

Vymezení (popis a grafické znázornění)  území řešených jednotlivými změnami je součástí 
jednotlivých příloh návrhu zadání CVZ II ÚP SÚ HMP. 
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