
 

Příloha 1a 

Návrhy změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
 

Číslo 
změny 

Městská část Katastr Stav  Navrhovaná změna 

2991 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití území C /OB-C/ 

2997 Praha - 
Zbraslav 

Zbraslav           zeleň městská a krajinná /ZMK/ zahradnictví /PZA/  

3038 Praha - 
Koloděje   

Koloděje           vodní hospodářství /TVV/ vodní toky a plochy, plavební kanály /VOP/; vymezení ÚSES 
/USES/ 

3039 Praha - 
Koloděje   

Koloděje           vodní hospodářství /TVV/; vymezení ÚSES /USES/ sportu /SP/  

3042 Praha - 
Koloděje   

Koloděje           vodní hospodářství /TVV/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/  

3043 Praha - Zličín Sobín  dle vymezení v grafické části návrh výtlakové kanalizace 

3048 Praha - Dolní 
Počernice  

Dolní Počernice  sportu /SP/ všeobecně smíšené s kódem míry využití území C /SV-C/  

3049 Praha - 
Řeporyje   

Řeporyje  sady, zahrady a vinice /PS/ sportu /SP/  

3054 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          čistě obytné /OB/ celoměstský systém zeleně /CSZ/; lesní porosty /LR/  

3056 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
zvláštní - vysokoškolské /ZVS/  

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/; zeleň 
městská a krajinná /ZMK/  

3059 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          čistě obytné /OB/ parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/  

3060 Praha - 
Kunratice  

Kunratice          čistě obytné /OB/ parky, historické zahrady a hřbitovy - pevná zn. /ZP/ 

3069 Praha 4 Nusle              garáže a parkoviště /DGP/ čistě obytné /OB/; garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/ 

3070 Praha 4 Michle             zeleň městská a krajinná /ZMK/ celoměstský systém zeleně /CSZ/; lesní porosty /LR/; 
všeobecně obytné /OV/ 

3079 Praha - Dubeč Dubeč            velká rozvojová území /VRU/; zeleň městská a 
krajinná /ZMK/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 

3090 Praha - 
Čakovice    

Čakovice    orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 
; orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
zeleň městská a krajinná /ZMK/  

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/; zeleň 
městská a krajinná /ZMK/  

3092 Praha - Dolní 
Počernice  

Dolní Počernice  čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/; 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území B 
/SV-B/; zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/; zeleň 
městská a krajinná /ZMK/ 

3097 Praha - 
Běchovice  

Běchovice  orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 
parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/  

čistě obytné /OB/; garáže a parkoviště - pevná zn. /DGP/ 

3099 Praha 12 Modřany           izolační zeleň /IZ/ čistě obytné s kódem míry využití území A /OB-A/  

3103 Praha 5 Jinonice          
; 
Radlice            

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G 
/SV-G/ s pevnou značkou veřejné vybavení /VV/ 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H 
/SV-H/ bez značky 

všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ 
bez značky 
všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/ s 
plovoucí značkou veřejné vybavení /VV/ 

3113 Praha 5 Smíchov            všeobecně obytné /OV/ všeobecně smíšené /SV/  

 

 


