
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 18/45 
ze dne  2.7.2020 

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ V) 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhů změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ 
hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedené 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. 6 tohoto usnesení 

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

1.  návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny Z 2906/00 vlny V 
celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedený v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

2.  návrhy změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedené v 
příloze č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 

I I I .   v y d á v á  

změny vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření 
obecné povahy č. 70/2020, uvedeného v příloze č. 5 tohoto usnesení 

I V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodů II. a III. tohoto usnesení 

Termín: 13.7.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8365  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/45 ze dne 2. 7. 2020 - 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: enBHtvVbi3bGTpr2dHoM 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=2F7642616C567669756372736A6D646E4E494A747A70546D55523136344A775935702B64566A614A366965513761716D71317039524C617045346B4949497A6233653532676261325552517A4C6D6F31374455414D586457432F6F6E364574735A7251496775436C44462F4644335076614C41576A764B654861624C457631494645413334466C622F41654F47633653584270596D34746B4F7A423656444550346662524F6950656C744F6B6575795067344C57523277627671733064573549687456434343776C6E74623746445063414563796C526C66464F387872446A5A67324178696E54516E675262364553513355614E4F6F575842717263335671787651562F45344778424A7A3975466A6B6477753244647834624D7178753951367742774967514A68345A76436755513644465265686277315572554735464F4D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=585070474B4334552B496A423545356246543664643239534147485031534E71306C7A6467683777376D326478784E4753417737486373472F5578356647383053322F7A50366F315A52632F6A664F5763544446786E45416164574F59636D7A4638343552517A694531704A4E35443957624D6946684370376B52426E74322B5570647A6556614875786B42567363456433546A4843696E72674A6D56663671705A465754305564746138453145425A4B7139773063754C35682B6744537156574961616C5578647133537272445968346C536E644C734A5152386D39634E4E534D7A6461534A38763142436C59314F62356177706848704E564B704374706D


                

 

Námitky k návrhům změn ÚP SÚ HMP vlny 15 
 

 

DATUM: 20.5.2020 
 

                

  

Číslo změny Městská část Předmět změny Namítající Text námitky Rozhodnutí o námitce 
 

                

  

2906 
 

Praha - Řeporyje   
 

rozšíření transformovny 400/110 kV 
Řeporyje 

 

185 ČEPS, a.s. 
 

ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy 
ČR ve smyslu § 24 zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, oprávněný investor záměru 
ve smyslu § 23a zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, vlastník a provozovatel stavby 
transformovny TR 400/110/22 kV Řeporyje, dále 
jen „TR Řeporyje“, podává tímto námitku k 
návrhu změny Z 2906/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
Námitka se týká vymezené plochy energetiky 
(TVE) na p. č. 173/1, p. č. 173/2, p. č. 173/5 vše 
v k. ú. Zadní Kopanina a p. č. 1459/10, p. č. 
1459/7 vše v k. ú. Řeporyje, pro rozšíření 
stávající transformovny TR Řeporyje, kde není 
vymezena plocha pro příjezdovou komunikaci, 
zajišťující samostatný přístup do areálu ČEPS, 
a.s.. 
Odůvodnění: 
Transformovna TR Řeporyje je elektrická stanice 
přenosové soustavy, která je součástí systému 
kritické infastruktury a ČEPS, a.s., je jejím 
provozovatelem. Proto požadujeme vymezení 
plochy dopravní infrastruktury: urbanisticky 
významnou plochu a dopravní spojení, veřejné 
prostranství, dále jen „plocha DU“, pro 
samostatnou příjezdovou komunikaci z 
bezpečnostních důvodů na p. č. 1459/10, 1459/5, 
p. č. 1459/9, p. č. 1679 vše v k. ú. Řeporyje, p. č. 
1809, p. č. 1810, p. č. 1803 vše v k. ú. Slivenec, 
neboť v současnosti je pro přístup do areálu 
ČEPS, a.s. využívána příjezdová komunikace 
přes přilehlý areál společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., a tento stav je do budoucna nežádoucí. 
Požadujeme vymezení plochy DU pro 
příjezdovou komunikaci k transformovně TR 
Řeporyje, neboť rozšíření TR Řeporyje je 
souborem staveb, ve kterém je stavba příjezdové 
komunikace stavbou vedlejší, která se stavbou 
hlavní svým účelem souvisí a která zabezpečuje 
uživatelnost stavby hlavní. 
Z toho důvodu požadujeme vymezit plochu pro 
příjezdovou komunikaci tak, jak je znázorněno 
navrženou plochou DU v příloze č. 1, a vymezit 
navrhovanou plochu DU pro veřejně prospěšnou 
stavbu dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

Pořizovatel bere uvedené i s přílohami na vědomí. 
K uvedenému bude přistupováno dle § 52 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jako k námitce proti návrhu 
územního plánu. 
 
 
S námitkou nesouhlasíme. 
 
 
V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 stavebního 
zákona v návaznosti na Oddíl 6 odst. 2 a Oddíl 6c 
přílohy č. 1 OOP č. 55/2018 je v plochách ZMK (vč. 
CSZ) přípustné umisťovat stavby dopravní 
infrastruktury za podmínky, že nebude narušena 
funkčnost CSZ, zejména že nedojde k 
významnému úbytku veřejně přípustných ploch 
zeleně v posuzované lokalitě. Samostatnou 
příjezdovou cestu bude možné umístit i bez úpravy 
návrhu této změny v případě, že bude v 
navazujících řízeních prokázáno, že zájem 
vyjádřený potřebou umístit dopravní infrastrukturu 
převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. 
Realizace stavby rozšíření stávající transformovny 
TR 400/110/22 kV Řeporyje, a dalších staveb s 
tímto záměrem úzce souvisejících, je veřejným 
zájmem definovaným v PÚR ČR i ZÚR HMP. 
Transformovna je druhem technické infrastruktury 
dle § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona 
zřizované a užívané ve veřejném zájmu. 
Vymezování ploch DU bez jakékoliv návaznosti na 
stávající plochy dopravní infrastruktury není 
vhodné z metodického hlediska. Potřebu 
navrhované úpravy návrhu změny lze chápat 
pouze z hlediska majetko-právního, resp. potřeby 
zahrnout předmětné plochy mezi VPS. 
 
 
O námitce rozhodne Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/45 ze dne 2. 7. 2020 

 

Návrhy změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy 
doporučené 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 

2843 N propojení 

ulice 

K Březince na 

území 

Středočeskéh

o kraje do 

Zdib se silnicí 

608 

izolační zeleň 

/IZ/; lesní 

porosty /LR/; 

orná půda, 

plochy pro 

pěstování 

zeleniny /OP/ 

lesní porosty 

/LR/; 

urbanisticky 

významné 

plochy a 

dopravní 

spojení /DU/ 

2000 Praha - 

Březiněves  

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2856 N výstavba 

rodinných 

domů 

zahrádky a 

zahrádkové 

osady /PZO/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území F 

/OB-F/  

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/  

2495 Praha 10 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2857 N zrušení pevné 

značky VV ve 

funkční ploše 

OV 

veřejné 

vybavení - 

pevná zn. 

/VV/; 

všeobecně 

obytné /OV/ 

všeobecně 

obytné /OV/ 

0 Praha 22 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání
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" " 

2858 N rozvoj areálu 

společnosti 

Komwag 

čistě obytné 

/OB/ 

nerušící 

výroby a 

služeb /VN/ 

3759 Praha 2    Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

Do oddělené 

funkční 

plochy OB 

východně od 

řešeného 

území bude 

doplněn 

popis 

(značka) 

plochy /OB/ 

- čistě 

obytné. 

  Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2860 N zrušení 

plovoucí 

značky ZP 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území A 

/OB-A/; parky, 

historické 

zahrady a 

hřbitovy - 

plovoucí zn. 

/ZP/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

A /OB-A/ 

0 Praha - 

Suchdol 

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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2861 N ochrana 

přírody a 

krajiny, 

zachování 

stávající fauny 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území B 

/OB-B/ 

zeleň městská 

a krajinná 

/ZMK/  

14926 Praha 13 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2863 N jezdecký 

sport 

sady, zahrady 

a vinice /PS/ 

sportu /SP/  5294 Praha - 

Přední 

Kopanina 

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2865 N výstavba 

restaurace 

sady, zahrady 

a vinice /PS/ 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území 

C /SV-C/ 

4061 Praha - 

Kunratice  

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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2868 N zahradnictví 

(okrasné 

rostliny) 

orná půda, 

plochy pro 

pěstování 

zeleniny /OP/ 

zeleň městská 

a krajinná 

/ZMK/  

zahradnictví 

/PZA/ 

27377 Praha - 

Benice  

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2893 N zřízení 

sloučeného 

střediska 

komunálních 

služeb 

vodní 

hospodářství 

/TVV/ 

odpadové 

hospodářství 

/TVO/ 

7194 Praha 15 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2894 N sjednocení 

funkčních 

ploch v území 

k dlouhodobě 

plánovanému 

doplnění 

služeb v 

páteřní části 

Prahy 15 

zeleň městská 

a krajinná 

/ZMK/ 

plochy a 

zařízení 

hromadné 

dopravy osob, 

parkoviště 

P+R /DH/ 

4348 Praha 15 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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2895 N uvedení do 

souladu se 

skutečným 

stavem - 

plocha parku 

a sportoviště 

čistě obytné 

/OB/ 

parky, 

historické 

zahrady a 

hřbitovy /ZP/ 

18714 Praha 15 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2904 N vymezení VPS 

- 

transformovn

a 110/22 kV 

Strašnice 

nerušící výroby 

a služeb /VN/ 

energetika 

/TVE/  

energetika 

/TVE/  

VPS 

6898 Praha 10 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2905 N přemístění 

transformovn

y 110/22 kV 

Karlín 

energetika 

/TVE/; 

smíšené 

městského 

jádra /SMJ/ 

energetika 

/TVE/ ; 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území I 

energetika 

/TVE/; 

smíšené 

městského 

jádra s kódem 

míry využití 

území I /SMJ-

I/; všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území 

8334 Praha 8 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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/SV-I/ F /SV-F/ 

2906 N rozšíření 

transformovn

y 400/110 kV 

Řeporyje 

lesní porosty 

/LR/; zeleň 

městská a 

krajinná /ZMK/ 

energetika 

/TVE/; zeleň 

městská a 

krajinná 

/ZMK/ 

VPS 

20755 Praha - 

Řeporyje   

Návrh změny byl 

projednán.  

 

Byla doručena 

námitka (ČEPS, 

a.s.) k návrhu 

změny, které ve 

spolupráci s 

Institutem 

plánování a 

rozvoje hl. m. 

Prahy 

doporučujeme 

nevyhovět. 

 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2907 N vymezení 

plochy 

vodojemu 

Pomezí 

včetně 

propojovacího 

řadu na 

lesní porosty 

/LR/ 

lesní porosty 

/LR/; vodní 

hospodářství - 

pevná zn. 

/TVV/ 

VPS 

0 Praha 5 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 
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stávající 

vodovodní síť 

jako VPS 

projednání

" 

projednání

" 

2921 N výstavba 

rodinného 

domu 

oddechu – 

částečně 

urbanizované 

rekreační 

plochy /SO3/; 

veřejné 

vybavení /VV/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

C /OB-C/ 

1179 Praha 8 Návrh změny byl 

projednán. Se 

změnou 

nesouhlasí 

(připomínka) 

Pražská 

vodohospodářsk

á společnost a.s. 

Změnu lze vydat. 

Odůvodnění 

změny bylo 

na základě 

připomínky 

Pražské 

vodohospod

ářské 

společnosti 

a.s. a 

vyhodnocení 

koncepčního 

pracoviště 

(Institut 

plánování a 

rozvoje hl. 

m. Prahy) 

doplněno 

textem:  

"Využití 

území 

omezeno 

nadřazeným 

kanalizačním 

sběračem ze 

zděných 

  Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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cihel profilu 

600/1100. 

Kanalizační 

sběrač je 

nutné 

respektovat, 

včetně jeho 

ochranného 

pásma.". 

 

2926 N dořešení 

blokové 

zástavby v 

oblasti ulic 

Matoušova a 

V Botanice 

sběrné 

komunikace 

městského 

významu /S2/; 

urbanisticky 

významné 

plochy a 

dopravní 

spojení /DU/ 

ostatní 

dopravně 

významné 

komunikace 

/S4/; 

urbanisticky 

významné 

plochy a 

dopravní 

spojení /DU/; 

všeobecně 

obytné /OV/ 

4478 Praha 5 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2944 N narovnání 

stávajícího 

využití s ÚP z 

důvodu 

nemožnosti 

přestavby 

rodinného 

sady, zahrady 

a vinice /PS/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

5093 Praha 15 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 
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domu; 

výstavba 

rodinného 

domu 

projednání

" 

projednání

" 

2946 N začlenění 

pozemků do 

parku 

Královka 

čistě obytné 

/OB/ 

parky, 

historické 

zahrady a 

hřbitovy /ZP/  

856 Praha 6 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2954 N doplnění 

objektů pro 

sportovně 

rekreační 

aktivity 

všeobecně 

smíšené /SV/ 

sportu /SP/  2807 Praha 4 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2955 N zachování a 

rozšíření 

stávajícího 

sportovního 

areálu 

všeobecně 

smíšené s 

kódem míry 

využití území B 

/SV-B/ 

sportu /SP/  5055 Praha 4 Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 
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"výsledky 

projednání

" 

"výsledky 

projednání

" 

2973 N výstavba MŠ, 

domu pro 

seniory a 

objektu 

technického 

zázemí údržby 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

D /OB-D/ 

veřejné 

vybavení s 

kódem míry 

využití území 

D /VV-D/ 

9072 Praha - 

Újezd 

Návrh změny byl 

kladně 

projednán. 

Doporučujeme 

vydání změny. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

2974 N výstavba 

rodinných 

domů 

zeleň městská 

a krajinná 

/ZMK/ 

čistě obytné s 

kódem míry 

využití území 

B /OB-B/ 

2940 Praha - 

Újezd 

Návrh změny byl 

projednán. Se 

změnou 

nesouhlasí 

(připomínka) 

Pražská 

vodohospodářsk

á společnost 

a.s., která pro 

vydání změny 

požaduje splnění 

podmínky. 

Změnu lze vydat. 

    Doporučuje vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo v 

příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 

vyjádření 

ke změně 

je 

obsaženo 

v příloze 

usnesení 

"výsledky 

projednání

" 
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Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/45 ze dne 2. 7. 2020 - návrhy změn 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: qkWgh2evceGYL5in0CDd 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=6D73625265364D43335941714B7149776C58464562375856346862417048564E75385734375A715177736470677054683539654B39534C44656F6B7973444B57634F703833376559536E38714F7471536942335332767A55654939482F7430715851365745436D674773364778437239416C4E6668564E314D6F484C766A4B643159367941475655456358344B655172304B336B435966456E54536C2F444E57593856726E335A7834706F614875677A69446E4C627678614C6E4D74505174724B623045366B507337754543752B62436E5A2B414742776C4F4978774E6A6768443374623146304252577858314D6D31346C61665A5831494B352B48622F6E4E58766F52467843797A452B4B2F646E5069724C58684E67327034564E6A532F56584C775372744D3679496F3D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=585070474B4334552B496A423545356246543664643239534147485031534E71306C7A6467683777376D31514F4B4E4E676871346A4E536D32332F763537337656416C6B4B4B64716A6547585176724936646637793352457538343967534B46507267513445723745487335484C5741724E4C694B36366958325A7A3957636A6650497A62556E424F467346773663395155625465596B482B744949414A6F6D68427361386B316477706D645237435139554B6436326377366242645646453950384237545030444D446D65682B7161524D6F45654F5235335172782F465A2F432B72577750442F3968343D


 

Příloha č. 5 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 18/45 ze dne 2. 7. 2020 - 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: 1b71QHvuyMe24fSzSCWe 

https://srvobis-api01.mag.mepnet.cz/webuloziste/?target=3439767276594C31476A47766A744F764F2B736A6457454B54747970466D384B733773744C61582F46507478776F437576314E726E32317448314E3141652F4346757A656C2F7077774E6470446254576968397166687A71716976337655366338584D2F614D2F5A6E646E6D697572396A586F745550474767696D64365852726A71316E4A4E757A6E664D524F35625663743158612F437A704871336344433552386851635A39554A4F583174753758752F56385743484268663562594F5A54474E364B38496139734C4C50674A4A34717A6A71724C4F31764C4D4B437768515357427652534E2B6942454F313364784743547044363563526A6448794F355841624D3447644F463872653771346832554F6A436E3543447531554969526B4F717959675552454B3744453D
https://zastupitelstvo.praha.eu/webuloziste/?target=585070474B4334552B496A423545356246543664643239534147485031534E71306C7A6467683777376D32396865644E66644D736F67745656696D7932776E77734438785A6247693445307A533337314B6F66445A4D3842413972734D734F4965634468546A4C7545776B7269654F7670457675745267554F6D4A554177713535683468673465397853374F494B326F4849526A574166785A73625676463746526636686D314D545065762B72744569654233777441306A327A795159414235764A6E3357396E46366B6A782B4B7239714E51416C673D3D


















































































Důvodová zpráva 
 

Obsahem tisku je schválení návrhů a vydání změn vlny V celoměstsky významných změn 
ÚP SÚ hl. m. Prahy – 1 skupina. 
  

Číslo změny Předmět Městská část 

2843 propojení ulice K Březince na území Středočeského 
kraje do Zdib se silnicí 608 

Praha - Březiněves  

2856 výstavba rodinných domů Praha 10 

2857 zrušení pevné značky VV ve funkční ploše OV Praha 22 

2858 rozvoj areálu společnosti Komwag Praha 2    

2860 zrušení plovoucí značky ZP Praha - Suchdol 

2861 ochrana přírody a krajiny, zachování stávající fauny Praha 13 

2863 jezdecký sport Praha - Přední Kopanina 

2865 výstavba restaurace Praha - Kunratice  

2868 zahradnictví (okrasné rostliny) Praha - Benice  

2893 zřízení sloučeného střediska komunálních služeb Praha 15 

2894 sjednocení funkčních ploch v území k dlouhodobě 
plánovanému doplnění služeb v páteřní části Prahy 
15 

Praha 15 

2895 uvedení do souladu se skutečným stavem - plocha 
parku a sportoviště 

Praha 15 

2904 vymezení VPS - transformovna 110/22 kV Strašnice Praha 10 

2905 přemístění transformovny 110/22 kV Karlín Praha 8 



2906 rozšíření transformovny 400/110 kV Řeporyje Praha - Řeporyje   

2907 vymezení plochy vodojemu Pomezí včetně 
propojovacího řadu na stávající vodovodní síť jako 
VPS 

Praha 5 

2921 výstavba rodinného domu Praha 8 

2926 dořešení blokové zástavby v oblasti ulic Matoušova 
a V Botanice 

Praha 5 

2944 narovnání stávajícího využití s ÚP z důvodu 
nemožnosti přestavby rodinného domu; výstavba 
rodinného domu 

Praha 15 

2946 začlenění pozemků do parku Královka Praha 6 

2954 doplnění objektů pro sportovně rekreační aktivity Praha 4 

2955 zachování a rozšíření stávajícího sportovního areálu Praha 4 

2973 výstavba MŠ, domu pro seniory a objektu 
technického zázemí údržby 

Praha - Újezd 

2974 výstavba rodinných domů Praha - Újezd 

 

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

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usneseními č. 24/15 ze dne 23. 2. 2017, č. 24/19 ze dne 
23. 2. 2017, č. 24/22 ze dne 23. 2. 2017, č. 25/24 ze dne 30. 3. 2017, č. 25/25 ze dne 30. 3. 
2017, č. 25/26 ze dne 30. 3. 2017, č. 25/27 ze dne 30. 3. 2017, č. 25/28 ze dne 30. 3. 2017, 
č. 25/30 ze dne 30. 3. 2017, č. 25/35 ze dne 30. 3. 2017, č. 26/18 ze dne 27. 4. 2017 o 
schválení zadání změn Z 2843/00, Z 2856/00, Z 2857/00, Z 2858/00, Z 2860/00, Z 2861/00, 
Z 2863/00, Z 2865/00, Z 2868/00, Z 2893/00, Z 2894/00, Z 2895/00, Z 2904/00, Z 2905/00, Z 
2906/00, Z 2907/00, Z 2921/00, Z 2926/00, Z 2944/00, Z 2946/00, Z 2954/00, Z 2955/00, Z 
2973/00, Z 2974/00 vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl. m. Prahy (dále jen 
„Změn“). 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 
(stavební zákon), zajistil pořizovatel - Odbor územního rozvoje MHMP /UZR MHMP/ - 
společné jednání a veřejné projednání návrhů Změn, vydávaných formou opatření obecné 
povahy.  

Oznámení o vystavení a společném jednání o návrzích Změn bylo provedeno vyvěšením na 
úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s § 50 stavebního 
zákona. Dokumentace projednávaných návrhů Změn byla vystavena od 5. 3. 2018 do 20. 4. 



2018 k nahlédnutí u pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu. Stanoviska a 
připomínky, uplatněné v průběhu společného jednání k návrhům Změn 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. 

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhů Změn podle § 52 stavebního zákona, 
vydávaných formou opatření obecné povahy, bylo provedeno zveřejněním na úředních 
deskách MHMP a úředních deskách MČ. Dokumentace projednávaných návrhů Změn byla 
po dobu veřejného projednání od 2. 9. 2019 do 9. 10. 2019 vystavena k nahlédnutí u 
pořizovatele a na internetové adrese www.praha.eu. Na základě veřejného projednání 
nedošlo k úpravě návrhů Změn. 

Pořizovatel ve vyhodnocení společného jednání a veřejného projednání návrhů Změn 
respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, ve které musí být 
stanoviska dotčených orgánů (DO), námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem 
řešení, námitky zástupce veřejnosti nebo oprávněného investora a ostatní připomínky k 
návrhu změny ÚP doručeny. K vyjádřením zaslaným po této době se nepřihlíží. 

Všechna vyjádření, řádně uplatněná v průběhu společného jednání a veřejného projednání 
návrhů Změn, byla vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 k usnesení.  

Návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu změny Z 2906/00, uplatněných dle § 52 odst. 2 
stavebního zákona, je uveden v příloze č. 2 k usnesení. Zásadní připomínky městských částí 
k návrhům Změn, 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.  

Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možné Změny vydat. 

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 197865/2020 ze dne 6. 2. 2020) 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 návrhům Změn. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko 
dotčených orgánů ani MMR ČR. 

Návrhy Změn byly projednány dne 12. 5. 2020 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a 
památkovou péči ZHMP (VURM), který s vydáním změn souhlasí. Zápis je uveden v příloze 
č. 6 k usnesení.  

Na základě výsledků projednání byly návrhy Změn předloženy RHMP k projednání a 
vyslovení souhlasu s návrhy a vydáním změn. Součástí tisku do RHMP byl i návrh změny 
Z 2886/00, ale byl z tohoto tisku vyňat. 

Návrhy Změn byly poté projednány v RHMP, která k nim přijala usnesení. Toto usnesení je 
přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Veškeré podklady z projednání návrhů Změn 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 

http://www.praha.eu/


Příloha č. 1 k důvodové zprávě č. … ze dne … 

 
Seznam žadatelů 

 
  

Číslo změny Předmět Žadatel 

2843 propojení ulice K Březince na území 

Středočeského kraje do Zdib se silnicí 

608 

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

2856 výstavba rodinných domů ********************* 

2857 zrušení pevné značky VV ve funkční ploše 

OV 

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

2858 rozvoj areálu společnosti Komwag ********************* 

2860 zrušení plovoucí značky ZP ********************* 

2861 ochrana přírody a krajiny, zachování 

stávající fauny 

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

2863 jezdecký sport ********************* 

2865 výstavba restaurace ********************* 

2868 zahradnictví (okrasné rostliny) ********************* 
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2893 zřízení sloučeného střediska komunálních 

služeb 

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

2894 sjednocení funkčních ploch v území k 

dlouhodobě plánovanému doplnění 

služeb v páteřní části Prahy 15 

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

2895 uvedení do souladu se skutečným stavem 

- plocha parku a sportoviště 

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

2904 vymezení VPS - transformovna 110/22 kV 

Strašnice 

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

2905 přemístění transformovny 110/22 kV 

Karlín 

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

2906 rozšíření transformovny 400/110 kV 

Řeporyje 

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

2907 vymezení plochy vodojemu Pomezí 

včetně propojovacího řadu na stávající 

vodovodní síť jako VPS 

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

2921 výstavba rodinného domu ********************* 

2926 dořešení blokové zástavby v oblasti ulic 

Matoušova a V Botanice 

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

2944 narovnání stávajícího využití s ÚP z 

důvodu nemožnosti přestavby rodinného 

domu; výstavba rodinného domu  

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

2946 začlenění pozemků do parku Královka ********************* 



3 
 

2954 doplnění objektů pro sportovně rekreační 

aktivity 

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

2955 zachování a rozšíření stávajícího 

sportovního areálu 

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

2973 výstavba MŠ, domu pro seniory a objektu 

technického zázemí údržby 

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

2974 výstavba rodinných domů ********************* 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 1124 
ze dne  8.6.2020 

k návrhům změn ÚP a jejich vydání - 1. skupina (fáze "návrh“ + "OOP“, vlna CVZ V) 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  výsledky projednání návrhů změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ 
hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedené 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. 6 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

1.  s návrhem rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny Z 2906/00 vlny V 
celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

2.  s návrhy změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy, 
uvedenými v příloze č. 3 a č. 4 tohoto usnesení 

3.  s vydáním změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ hl.m. Prahy formou 
opatření obecné povahy č. XX/2020, uvedeného v příloze č. 5 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 změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ 
hl.m. Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 18.6.2020 

 

 
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-36887  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček  
Na vědomí: odborům MHMP  
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