
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 36/16 
ze dne  28.4.2022 

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3161 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhu změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně 
vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

návrh změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 a č. 3 tohoto 
usnesení 

I I I .   v y d á v á  

změnu Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy, schválenou v bodě II. formou opatření obecné 
povahy č. 141/2022, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  přijmout opatření k realizaci bodu II. a III. tohoto usnesení 

Termín: 2.5.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-10266  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/16 ze dne 28. 4. 2022 - vyhodnocení 

připomínek č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: qc833kGTJjrBEltwYf54 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=7550485434764779667A5A72676C4933594F5A67613474553149515A79544A6F5376476A464A796C73667A4146704F4675786E3769576970484744734F37347265506650486477684F6436304E312B462F774B584F64535561434F36787758426B373550556D6C5365506543346A4A45554E4D7657346C50416C444279365161494A744A44304D756A6462753468375358385059324D41526D533875676454756D326759482B464E666253664D4B32686E4165414F512F674D42583635734A51424F47794A4E4B345A557574797453463746795171585331456E6F6D4D6F38697430304A50642B6D6337645146677046626C48426258527665423452564B64564B7A38786237564B744B4C58626D35734553315954544E78345054757A4D78594D6F367753507334766E5236616A50396C2F61637274474D6A3378673739712B
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=786639577331654A4F7645503537736443787A45657541572B6362577636335A45796F355268516B496D734C6F505557364578505131764563654C3445524B42523947784C674C6F7265732B35334E6E7A623566654A712B7A3350704A723552466E793045694B33717A636643355637704A36664F77465A6C67674247422F34494C72667634484432582F6A62483863656E787056766D4F61387A4E4447686A416339326D336A6E53634F54414F4831753946336B365137763941574C566E52615352795935625937706A42347646393468755166663154787957496971516C6A763742736F364B6833614B2B326C4149365759474C646C3032744D752F704D


Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/16 ze dne 28. 4. 2022 

 
Návrh změny vlny 12 ÚP SÚ hl. m. Prahy – Z 3161/12  
doporučeno ke schválení 
 

 

 

Číslo 
změny 

Ozn. Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna 
Plocha/Délka 

[m2/m] 
Městská část 

Vyhodnocení 
pořizovatele 

Doplněk KUP Závěr VURM Závěr Vyjádření IPR Vyjádření MČ 

3161 N změna funkčního využití 

ploch – požadavek na 

obytné území 

zeleň městská a 

krajinná /ZMK/ 

čistě obytné 

s kódem míry využití 

území B /OB-B/ 

1464.04 

1464 Praha - 

Koloděje  

Návrh změny byl kladně 

projednán. Na základě 

projednání lze změnu 

vydat. 

 Nepředloženo. Doporučuje. Vyjádření ke změně je 

obsaženo v příloze 

usnesení "výsledky 

projednání". 

Vyjádření ke změně je 

obsaženo v příloze 

usnesení "výsledky 

projednání". 

 

 

  

  



 

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/16 ze dne 28. 4. 2022 - návrh změny č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: WxhclH51z0Dl63ltfXyu 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=716D66464F35655666344377303373754D7156513457792B566D6D356A423858476D6A695134542F74356142693858635857586B396C642B2B313931713751724979636136786F3368566E4E666A64424C716C37357A2B422B542F4D474578735351585A654E684A6739726E37457861702F653175685262787875654757546D3350794A6F5655774F7079465244415038424948734A364D776E65416D387679454B426458573247356A3238454B756B4B4B4734464B6B435A675447596765356B4455586A6C2B434C446341472F6F57636A5970716D2F614D4B457970695434325942354B56356F6564502B5254594D6137574B4E2B53326C5753743655464F676D734B5734476578466944363679396E433156336E4971314E3561613937736F7362462F547443714C673D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=786639577331654A4F7645503537736443787A45657541572B6362577636335A45796F355268516B496D744B592B583761694D31507A5945373135622B34306A6555497A5A4E596134444C6E66537A43622F4150314262384853597070537A4B4B464A797277504D4263684D78684C6B52336D527962786151747A7347767358484258685A41357041787464524D67723934776F495A4F674F58734B593157734C756B654264367230726E54494744617630625A444B5369352B3847626B6E3968486C3934486B5A375870482B70616D316A594978666141366530744676553950676B5136504F6A432F303D


 

Příloha č.4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/16 ze dne 28. 4. 2022 - návrh OOP č.   ze dne   
 

 

 
 
Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.  

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla 
pravé tlačítko myši - volba Vložit). 

 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet 

 odkaz na stažení obsahu přílohy - internet 
 
Heslo k otevření obsahu přílohy: ZHYCnUBmZvMd91r9DkjQ 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=424F5649654D515946754D467A58304439617636524B5A31677A76452F7838595857304C315432364A376F46413977586F70786F43587451796C453977526C70664E3367646A6242476533432F5A363239423165303646465964346C7A42455254625062676472773961635969647A6D45593159367676685575426A384B413969377256646D2F6977584D2B4F79442B56493859612F463763634C4E37615A354F4A4D4B4E43466E424E524A454D4169635379314B2F39593769676A776247794F384D7730416B4B4B4E3151577030342F5A585A513132777A346A42317568677945547166574C747A68324345336E366D31474759787479746244544E7A436D4D7458744345746D61376B6B585938744A54426E4E396C45644235694666307A59705268776E73452B78493D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=786639577331654A4F7645503537736443787A45657541572B6362577636335A45796F355268516B496D743236574E6D67726B6D4F416252543979337A6D75764256694479487769666A787576756A2F756A366576636E6A777144434534656D51497A734C56616B394932337930382F77344B36563257374C4F662B4E5065524F5278456137447A4A4D532B525753755647562B6171452B70426C39733479656F4D59374A365245565851355A717A47415441724F7A434D7A586354696B41704D57653847734D7270755555566F4578503367626476734B612B6B775574574855445A5452677470444A553D


Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 36/16 ze dne 28. 4. 2022
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Důvodová zpráva 
 
 

Obsahem tisku je schválení a vydání změny Z 3161/12 vlny 12 ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
 

číslo 
změny 

městská část předmět změny 

3161 Praha – Koloděje 
Změna funkčního využití ploch – požadavek na obytné 
bydlení. 

 

Seznam žadatelů je obsažen v příloze č. 1 důvodové zprávy. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usnesením č. 6/10 ze dne 25.4.2019 o schválení zadání výše 
uvedené změny vlny 12 ÚP SÚ HMP (dále jen „Změna“). Posouzení vlivů na životní prostředí 
(SEA) nebylo příslušným úřadem (OCP MHMP) požadováno. Z tohoto důvodu nebylo 
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ). 

Na základě §§ 50-54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (stavební zákon), zajistil pořizovatel - Odbor územního rozvoje MHMP (UZR MHMP) 
společné jednání a veřejné projednání návrhu Změny, vydávané formou opatření obecné povahy.  

Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Změny bylo provedeno 
vyvěšením na úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s § 50 
stavebního zákona. Dokumentace projednávaného návrhu Změny byla vystavena od 23.2.2020 
do 9.4.2020 k nahlédnutí u pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu v sekci O městě 
→ Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny územního plánu (Aktuálně 
pořizované změny → Změny 12 (Z: 3126-3183/12) → Návrh – společné jednání). 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_plano
vani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 

Stanoviska a připomínky, uplatněné v průběhu společného jednání k návrhu Změny ÚP SÚ hl. m. 
Prahy, byly pořizovatelem vyhodnoceny.  

Pořizovatel zajistil posouzení společného jednání podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 
nadřízeným orgánem (MMR ČR), který neshledal žádné nedostatky, v jejichž důsledku by nebylo 
možné zahájit řízení o územním plánu. 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Změny podle § 52 stavebního zákona, 
vydávané formou opatření obecné povahy, bylo zveřejněno na úředních deskách Magistrátu 
hl. m. Prahy a městských částí v době od 8.9.2021 do 15.10.2021 včetně. Dokumentace 
projednávaného návrhu Změny byla v uvedeném termínu vystavena k nahlédnutí u pořizovatele 
a na internetové adrese www.praha.eu  v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor 
územního rozvoje → Změny územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změny 12 (Z: 3126-
3183/12) → Návrh – veřejné projednání). 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_plano
vani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html 

Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu veřejného projednání návrhu Změny byla 
vyhodnocena. Stanoviska a připomínky, doručené v rámci společného jednání a veřejného 
projednání návrhu Změny, jsou včetně vyhodnocení uvedeny v příloze č. 1 návrhu usnesení. 
Pořizovatel ve vyhodnocení respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet 
dobu, ve které musí být stanoviska, připomínky a námitky k návrhu změn ÚP doručeny. 
K vyjádřením podaným po této době se nepřihlíží.  

Námitky k návrhu Změny, uplatňované dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, podány nebyly. 

http://www.praha.eu/
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
http://www.praha.eu/
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
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Zásadní připomínky městských částí k návrhu Změny, uplatňované podle § 25c obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, 
nebyly podány. 

V rámci společného jednání o návrhu Změny bylo ze strany dotčeného orgánu (Ministerstvo 
životního prostředí ČR) uplatněno stanovisko, které vedlo k úpravě návrhu. Dotčený orgán 
ve svém stanovisku vyslovil nesouhlas s návrhem Změny. Na základě závěru dohodovacího 
jednání byl návrh Změny doplněn v textové části odůvodnění, v části vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Další požadavky 
dotčených orgánů, které by vedly k jiným úpravám návrhu Změny, nebyly v rámci společného 
jednání ani veřejného projednání uplatněny. 

Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možno Změnu vydat. 

Dopisem pořizovatele (č. j. MHMP 221444/2022 ze dne 8.2.2022) byly dotčené orgány a MMR 
ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu Změny. 
Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených orgánů ani 
MMR ČR.  

Návrh Změny byl projednán dne 29.3.2022 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán 
a památkovou péči ZHMP (VURM), který s návrhem Změny souhlasil. Zápis z jednání VURM je 
uveden příloze č. 5 návrhu usnesení. 

Návrh Změny byl poté projednán Radou HMP, která s ním vyslovila souhlas a přijala usnesení. 
Toto usnesení je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Na základě výsledků projednání je návrh Změny předkládán Zastupitelstvu HMP ke schválení a 
k vydání Změny formou opatření obecné povahy. 

Veškeré podklady z projednání návrhu Změny jsou uloženy u pořizovatele, tj. na Odboru 
územního rozvoje – UZR MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1. 

 

 

  
Přílohy k důvodové zprávě: 
 

1. Seznam žadatelů 
2. Usnesení RHMP 
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě 

 
Seznam žadatelů 

 
 

číslo 
změny 

městská část žadatel předmět změny 

3161 
Praha – 
Koloděje 

****************************** 
****************************** 
****************************** 

Změna funkčního využití ploch – 
požadavek na obytné území. 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 833 
ze dne  19.4.2022 

k návrhu změny ÚP a jejího vydání - Z 3161 (fáze "návrh" + "OOP", vlna 12) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledek projednání návrhu změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně 
vyhodnocení, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

2.  závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči 
Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 2 a č. 3 
tohoto usnesení 

2.  s vydáním změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné 
povahy č. 1XX/202Y, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi 

1.  předložit návrh na vydání změny Z 3161 vlny 12 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 28.4.2022 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Tisk: R-43807  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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