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3407 
 

Praha - Kolovraty  
 

Výstavba nové ZŠ 
 

301 KOCOURKOVÁ JIŘINA 
 

Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.“ Odstavce 2, § 18 Stavebního 
zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.“ Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí“, (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“, 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území“, (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní 
regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 
vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii)  

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha – Kolovraty dne 
25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené 
pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v 
lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských 
zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou 
určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které  
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se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom 
umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění 
rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní 
soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný 
rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní 
obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území ... a pro soudržnost  
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společenství obyvatel území.“ Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožnují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková. 
Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužností neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny 
sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních 
situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území“. 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace 
výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s 
dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí.“ Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v  
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Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 
změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha – 
Kolovraty dne 25.11.2020 – viz výše). Z toho 
důvodu by se navrhovanou změnou zablokoval 
původní a žádoucí záměr rozvoje území, tj. 
obytná výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území“. Návrh na změnu ÚP 
hl. m. Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez 
ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasíme s 
navrhovanou změnou a žádáme zamítnutí změny 
Z 3407 ÚP hl. m. Prahy. 
Námitka byla podána za dvě osoby. 
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Praha - Kolovraty  
 

Výstavba nové ZŠ 
 

302 BŘEZINA PAVEL 
 

Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.“ Odstavce 2, § 18 Stavebního  

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl.  
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zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.“ Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí“, (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“, 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území“, (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní 
regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 
vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii) 
plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha – Kolovraty dne 
25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené  

 

m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v 
lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských 
zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou 
určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které 
se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom 
umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění  
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rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní 
soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný 
rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní 
obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území ... a pro soudržnost 
společenství obyvatel území.“ Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožnují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková. 
Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužností neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny  
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sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních 
situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území“. 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace 
výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s 
dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí.“ Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v 
Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 
změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha – 
Kolovraty dne 25.11.2020 – viz výše). Z toho 
důvodu by se navrhovanou změnou zablokoval 
původní a žádoucí záměr rozvoje území, tj. 
obytná výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území“. Návrh na změnu ÚP 
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hl. m. Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez 
ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasíme s 
navrhovanou změnou a žádáme zamítnutí změny 
Z 3407 ÚP hl. m. Prahy. 
Námitka byla podána za dvě osoby. 
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Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.“ Odstavce 2, § 18 Stavebního 
zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.“ Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí“, (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“, 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území“, (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní  

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 
vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii) 
plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha – Kolovraty dne 
25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené 
pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v 
lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských  
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zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou 
určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které 
se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom 
umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění 
rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní 
soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný  
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rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní 
obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území ... a pro soudržnost 
společenství obyvatel území.“ Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožnují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková. 
Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužností neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny 
sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních 
situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území“. 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace  
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výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s 
dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí.“ Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v 
Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 
změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha – 
Kolovraty dne 25.11.2020 – viz výše). Z toho 
důvodu by se navrhovanou změnou zablokoval 
původní a žádoucí záměr rozvoje území, tj. 
obytná výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území“. Návrh na změnu ÚP 
hl. m. Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez 
ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasíme s 
navrhovanou změnou a žádáme zamítnutí změny 
Z 3407 ÚP hl. m. Prahy. 
Námitka byla podána za dvě osoby. 
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Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.“ Odstavce 2, § 18 Stavebního 
zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.“ Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí“, (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“, 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území“, (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní 
regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 
vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii) 
plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha – Kolovraty dne  

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené 
pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v 
lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských 
zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou 
určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které 
se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom  
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umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění 
rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní 
soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný 
rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní 
obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území ... a pro soudržnost 
společenství obyvatel území.“ Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožnují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková.  
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Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužností neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny 
sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních 
situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území“. 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace 
výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s 
dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí.“ Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v 
Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 

  

      

 

Str. 18 z 28 
 



               

           

změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha – 
Kolovraty dne 25.11.2020 – viz výše). Z toho 
důvodu by se navrhovanou změnou zablokoval 
původní a žádoucí záměr rozvoje území, tj. 
obytná výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území“. Návrh na změnu ÚP 
hl. m. Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez 
ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasím s navrhovanou 
změnou a žádám zamítnutí změny Z 3407 ÚP hl. 
m. Prahy 

   

               

 

3407 
 

Praha - Kolovraty  
 

Výstavba nové ZŠ 
 

305 DLASEK MARTIN 
 

Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.“ Odstavce 2, § 18 Stavebního 
zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území.“ Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich  

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí“, (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení“, 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území“, (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní 
regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 
vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii) 
plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha – Kolovraty dne 
25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené 
pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v  
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lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských 
zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou 
určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které 
se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom 
umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění 
rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.“ 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní  
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soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný 
rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní 
obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území ... a pro soudržnost 
společenství obyvatel území.“ Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožnují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková. 
Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužností neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny 
sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních  
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situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území“. 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace 
výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s 
dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí.“ Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v 
Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 
změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha – 
Kolovraty dne 25.11.2020 – viz výše). Z toho 
důvodu by se navrhovanou změnou zablokoval 
původní a žádoucí záměr rozvoje území, tj. 
obytná výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území“. Návrh na změnu ÚP 
hl. m. Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení“. Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez  
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ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasíme s 
navrhovanou změnou a žádáme zamítnutí změny 
Z 3407 ÚP hl. m. Prahy. 
Námitka byla podána za dvě osoby. 
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Vzhledem k probíhajícímu řízení o výstavbě školy 
v prostoru severně od ulice Měsíčková, kde již v 
současnosti je podle ÚP klasifikace VV a kde 
bude mít škola prosto pro další rozšiřování, 
sportoviště a zázemí, se nám jeví projednávaná 
změna pozemku v prostoru mezi ulicemi 
Meduňková a Měsíčková jako nevhodná. Proto s 
navrhovanou změnou nesouhlasíme. Zdůvodnění 
: 
Návrh na změnu Z 3407 ÚP hl. m. Prahy je v 
zásadním rozporu s Cíli a úkoly územního 
plánování (§ 18 a § 19 Stavebního zákona). 
Konkrétně jde o následující úkoly a cíle: 
Odstavec 1, § 18 Stavebního zákona: „Cílem 
územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
který uspokojuje potřeby současné generace, 
aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích." Odstavce 2, § IS.Stavebního 
zákona: „Územní plánování zajišťuje předpoklady 
pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území." Odstavec 
1, § 19 Stavebního zákona: „Úkolem územního 
plánování je zejména (b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, (c) „prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 
provedení, jejich přínosy, problěmy, rizika s 
ohledem například na veřejné zdraví, životní 
prostředí", (e) „stanovovat podmínky pro obnovu 
a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení", 
„stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území", (i) „stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení". Popis záměru v kontextu současné 
situace v MČ Praha-Kolovraty: Co je cílem 
navrhované změny Z 3407? Změnit dosavadní 
regulaci funkčního využití z obytného na veřejnou 

 

Předmětem změny je změna funkčního využití 
území na plochu veřejného vybavení, sloužící pro 
umístění všech typů veřejného vybavení města. 
Konkrétní záměr v předmětné funkční ploše, 
včetně minimalizace jeho vlivu na stávající okolní 
obytnou zástavbu bude předmětem následných 
řízení (územní, stavební). Při tvorbě návrhu bylo 
postupováno v souladu s platnými předpisy. Žádný 
z dotčených orgánů nevyloučil pořízení 
navrhované změny. Rovněž tak koncepční 
pracoviště hl. m. Prahy v oblasti územního 
plánování a rozvoje, infrastruktury města a 
veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy, ve svém stanovisku konstatoval, že 
změnu lze vydat. Změna bude předložena 
k rozhodnutí ZHMP. 
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vybavenost, aby bylo možné v lokalitě postavit 
hlavně druhý stupeň základní školy, který nyní v 
Kolovratech chybí. Zdůvodnění navrhované 
změny, ve kterém se uvádí, že změna doplňuje 
místní koncepci občanského vybavení tím, že 
navrhuje plochu pro ZŠ, ale neodpovídá 
skutečnosti. Zkapacitnění školských zařízení v 
MČ Praha-Kolovraty je jednoznačně potřebné, 
proto ve stávajícím ÚP hl. m. Prahy byla pro 
výstavbu školy již dlouhodobě (od roku 1999 v 
ÚP hl. m. Prahy a již dříve v urbanistické studii) 
plánována a rezervována plocha VV nacházející 
se v lokalitě na sever od ulice Měsíčková, asi 300 
m od navrhované změny ÚP. Jde o plochu, kde 
většinu pozemků vlastní hl. m. Praha a škola zde 
může být realizována. Vedení MČ Praha-
Kolovraty zadalo v roce 2019 na školu v této 
lokalitě, tj. na sever od ulice Měsíčková, 
zpracovat projekt (za ca 2 mil Kč). Dle sdělení 
pana starosty na ZMČ Praha - Kolovraty dne 
25.11.2020 byl pro danou lokalitu VV na sever od 
ulice Měsíčková již připraven projekt ZŠ a 
připraveny podklady pro územní řízení. Již dříve, 
v roce 2017 však nechal odbor městského 
investora MHMP zpracovat projekt pro územní 
řízení na výstavbu školy v lokalitě, která je nyní 
předmětem navrhované změny a to bez ohledu 
na nevhodnost této lokality pro záměr postavení 
školského zařízení zadaného rozsahu. Jde totiž o 
pozemek sice ve vlastnictví hl. m. Prahy, ale 
umístěný uvnitř v současnosti dotvořené obytné 
zóny s infrastrukturou a dopravní obslužností 
odpovídající klidné obytné čtvrti a nepřipravené 
pro veřejnou vybavenost typu základní školy. 
Kromě toho pozemek nemá dostatečný rozsah 
pro umístění základní školy požadované kapacity 
tříd. Proto bylo také územní řízení v roce 2019 
zastaveno. Za třetí, vedení MČ Praha-Kolovraty 
začalo v roce 2020 realizovat výstavbu školského 
zařízení, z něhož již jedna budova byla 
postavena, ve třetí lokalitě a to v území, které dle 
regulace SP má sloužit především rozvoji 
sportovišť (pozemek 346/4). Na druhou stranu, v 
lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková, která je 
určena k výstavbě veřejné vybavenosti a v 
Kolovratech se tím dvacet let rozumí školská 
zařízení, se nyní připravuje projekt obecní bytové 
výstavby, který funkcí neodpovídá ÚP hl. m. 
Prahy. Ve stejném místě, tj. v lokalitě VV na 
sever od ulice Měsíčková, byla nyní již dostavěna 
mateřská škola a lokalizace dalšího školského 
zařízení by zde měla jednoznačné synergické 
efekty, na rozdíl od ne zcela logického záměru 
bytové výstavby. Shrnutí: Vedení MČ Praha-
Kolovraty nyní plánuje výstavbu školských 
zařízení ve třech lokalitách, z nichž dvě nejsou  
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určené pro veřejnou vybavenost a jedna ano. V 
této jediné lokalitě určené pro VV ale zároveň 
prosazuje bytovou výstavbu. Výše uvedený popis 
stavu ukazuje na nekoncepční řešení územního 
rozvoje bez ohledu na dlouhodobou koncepci 
rozvoje území městské části deklarovanou v ÚP 
hl. m. Prahy a připravenou v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. Cílem takového 
nekoncepčního konání vedení městské části je, 
za každou cenu někde co nejdříve postavit školu 
(a tím naplnit politické sliby dané občanům, které 
se nedaří realizovat podle optimisticky 
deklarovaného harmonogramu) bez ohledu na 
rizika a dlouhodobý udržitelný rozvoj území (viz 
odstavec 1, § 18 Stavebního zákona). 
Dlouhodobý, udržitelný a vyvážený rozvoj území 
tak ustupuje krátkodobým, nekoncepčním a v 
území vysoce rizikovým politickým cílům. Řešení: 
Současný stav regulace využití území stanovený 
v ÚP hl. m. Prahy a vlastnictví pozemků přitom 
umožňuje efektivní řešení, které je dvě desetiletí 
plánováno ukotveno v ÚP. Pro zajištění potřeby 
zvýšení kapacity školských zařízení je nezbytné 
posílit spolupráci ÚMČ Praha-Kolovraty, MHMP a 
dalších aktérů, jako je IPR, k realizaci školy v 
lokalitě určené ÚP k její výstavbě (na sever od 
ulice Měsíčková), netříštit zdroje a úsilí mezi více 
míst a nevytvářet v jiných lokalitách (jako je 
lokalita parcely 1263/451, jež je předmětem 
návrhu změny, ale také v území sportovního 
areálu Kolovraty) nevratné změny hendikepující 
dotvoření těchto území jako obytné čtvrti 
respektive sportovního areálu. Zdůvodnění 
rozporů návrhu na změnu Z 3407 ÚP hl. m. 
Prahy s Cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a 
§ 19 Stavebního zákona). Podle odstavce 2, § 18 
Stavebního zákona „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území 
soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem 
dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území." 
Navržená změna hrubě narušuje dosavadní 
soulad veřejných a soukromých zájmů, který je 
od roku 1999 deklarovaný v ÚP hl. m. Prahy 
vymezením území pro občanskou vybavenost a 
specificky pro výstavbu základní školy v lokalitě 
na sever od ulice Měsíčková. Lokalita dosud 
považovaná za stabilizovanou pro výstavbu 
základní školy se nachází nedaleko (ca 300 m) 
od navrhované změny ÚP, pozemky jsou ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a jde o lokalitu, kterou 
dlouhodobě všichni účastníci rozvoje území 
považují za vhodnou rozvojovou plochu pro 
výstavbu školy. Naopak, nedostatečný plošný 
rozsah a nevhodná konstelace pro dopravní  
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obslužnost v lokalitě navržené změnou ÚP hl. m. 
Prahy z OB na VV povede v případě realizace 
objektů VV k výraznému zhoršení životních 
podmínek v obytné čtvrti (jejíž infrastruktura a 
dopravní řešení nejsou na tuto změnu 
připravené) a v důsledku snížení kvality bydlení a 
v neposlední řadě i finanční hodnoty nemovitostí 
místních obyvatel. Podle odstavce 1, § 18 
Stavebního zákona je cílem územního plánování 
„vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území... a pro soudržnost 
společenství obyvatel území." Vhodným 
předpokladem pro výstavbu je vytváření takových 
funkčních celků, které umožňují zabezpečení 
každodenního fungování dané funkce při 
neomezování funkcí ostatních. Stávající řešení v 
ÚP takové řešení nabízí a vlastnictví pozemků hl. 
m. Prahou umožňuje řešení požadavku na 
zkapacitnění školských zařízení výstavbou nové 
školy v lokalitě VV na sever od ulice Měsíčková. 
Vnesení funkce VV do obytné zóny OB (dle 
navrhované změny) povede k fragmentaci VV, 
která pak nemůže dostatečně využívat synergií 
technické a dopravní obslužnosti lokalit VV. 
Naopak lokalita navržená pro VV naráží na 
výrazná omezení daná navrhovaným umístěním 
plochy VV v obytné zóně, jež svým stávajícím 
uspořádáním a dopravní obslužnosti neumožňuje 
efektivně a bezkonfliktně zajistit provoz objektu 
VV, zejména ne školského zařízení. IPR ve svém 
stanovisku již k podnětu č. P31/2019 na změnu 
ÚP hl. m. Prahy doporučovalo rozšířit řešené 
území. To však není možné, neboť všechny 
sousední parcely jsou již nyní zastavěné 
rodinnými domy nebo se jejich výstavba 
připravuje. Záměr vedení MČ Praha-Kolovraty 
(nad nímž není politický konsenzus napříč 
zastupitelstvem) a vyjádřený ve zdůvodnění 
změny již vedl k hrubému narušení sousedských 
vztahů a soudržnosti společenství v městské 
části Praha-Kolovraty nedostatečným 
projednáním s místními obyvateli, nevyužíváním 
participativních postupů, podporou konfliktních 
situací a odmítáním hlasů obyvatel území, jehož 
se navrhovaná změna týká. Podle odstavce 1 b, 
§ 19 Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování stanovovat koncepci rozvoje území". 
Navržená změna stávající dlouhodobou koncepci 
vzájemného synergického, funkčního a 
udržitelného vztahu mezi obytnou zónou a 
lokalitou pro výstavbu veřejné vybavenosti hrubě 
narušuje. Zatímco navrhovaná změna umisťuje 
VV do obytné zóny, v lokalitě určené ÚP pro VV 
je nyní připravován projekt bytové výstavby (jak 
starosta MČ informoval obyvatele). Realizace 
výstavby je zcela nekoncepční a v nesouladu s  
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dosavadní koncepcí rozvoje území deklarovanou 
v ÚP hl. m. Prahy. Podle odstavce 1 c, § 19 
Stavebního zákona je „úkolem územního 
plánování prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na 
veřejné zdraví, životní prostředí." Během přípravy 
změny nebyly diskutovány problémy ani rizika 
(na něž upozorňují občané a jež byla předmětem 
opakovaných vyjádření zaslaných zastupitelům 
MČ Praha-Kolovraty a Stavebnímu odboru v 
Uhříněvsi v souvislosti s územním řízením na 
výstavbu školy v předmětné lokalitě) s ohledem 
na veřejné zdraví a životní prostředí obyvatel 
lokality. Navrhovaná změna ÚP hl. m. Prahy se 
neopírá o prověření potřebnosti této změny v 
území, respektive takové prověření, pokud bylo 
uděláno, není nikde zveřejněné. Vzhledem k 
možnosti realizovat zařízení VV v nedaleké 
lokalitě určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy se tato 
změna jeví jako zcela neopodstatněná. Zároveň 
byla příprava výstavby školy v nedaleké lokalitě 
VV určené stávajícím ÚP hl. m. Prahy zahájena 
(dle slov pana starosty na ZMČ Praha - Kolovraty 
dne 25.11.2020 - viz výše). Z toho důvodu by se 
navrhovanou změnou zablokoval původní a 
žádoucí záměr rozvoje území, tj. obytná 
výstavba. Podle odstavce 1 e, § 19 Stavebního 
zákona je „úkolem územního plánování 
stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a 
hodnoty území". Návrh na změnu ÚP hl. m. 
Prahy by při realizaci zamýšlené změny a 
výstavby vedl k hrubému narušení stávajícího 
charakteru a hodnoty území, které jsou jako 
vyjádření společenské dohody dlouhodobě 
koncepčně ukotvené a garantované v ÚP. Podle 
odstavce 1 i, § 19 Stavebního zákona je „úkolem 
územního plánování stanovovat podmínky pro 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení". Návrh na změnu ÚP hl. m. Prahy 
vkliňuje plochu VV do zástavby obytné zóny bez 
ohledu na existující limity dopravní obslužnosti, 
konflikt funkcí v území a znehodnocení kvality 
bydlení a to přestože dlouhodobě existuje dosud 
stavebně nenaplněná a dostatečně kapacitní 
zóna pro VV a potažmo školské zařízení ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a to v blízkosti lokality, jíž 
se návrh změny týká. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nesouhlasíme s 
navrhovanou změnou a žádáme zamítnutí změny 
Z 3407 ÚP hl. m. Prahy. 
Námitka byla podána za dvě osoby. 
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