
Příloha č. 1a

Projednávaný návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Číslo 

změny
Předmět Stav ÚP Navrhovaná změna Městská část

3822 Územní studie Bubny- 

Zátory

garáže a parkoviště /DGP/, plochy a zařízení hromadné 

dopravy osob, parkoviště P+R /DH/, urbanisticky významné 

plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, tratě a 

zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, 

izolační zeleň /IZ/, všeobecně obytné /OV/, sběrné 

komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně 

významné komunikace /S4/, smíšené městského jádra /SMJ-

H/, smíšené městského jádra /SMJ-I/, smíšené městského 

jádra /SMJ-J/, všeobecně smíšené /SV/, všeobecně smíšené 

/SV-D/, všeobecně smíšené /SV-E/, všeobecně smíšené /SV-

F/, všeobecně smíšené /SV-G/, všeobecně smíšené /SV-H/, 

všeobecně smíšené /SV-I/, všeobecně smíšené /SV-K/, 

energetika /TVE/, nerušící výroby a služeb /VN/, veřejné 

vybavení /VV/, kultury a církve /ZKC/, zeleň městská a 

krajinná /ZMK/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, 

zvláštní – ostatní /ZVO/, vysokoškolské /ZVS/, VRÚ, CSZ, 

ÚSES, hranice území se zákazem výškových staveb, stávající 

VPS, záplavové území

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství /DU/, 

tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály /DZ/, všeobecně 

obytné /OV/, sběrné komunikace městského významu /S2/, ostatní dopravně 

významné komunikace /S4/ , smíšené městského jádra /SMJ-S(X5)/ s KPP=4,2, 

KZ=0,1, smíšené městského jádra /SMJ-S(X9)/ s KPP=4,2, KZ=0,15, přírodní a 

rekreační plochy /SO1/, všeobecně smíšené /SV-F/, všeobecně smíšené /SV-H/, 

všeobecně smíšené /SV-I/, všeobecně smíšené /SV-K/, všeobecně smíšené /SV-

S(X1)/ s KPP=4,1, KZ=0,1, všeobecně smíšené /SV-S(X2)/ s KPP=3,3, KZ=0,2, 

všeobecně smíšené /SV-S(X3)/ s KPP=3,9, KZ=0,2, všeobecně smíšené /SV-

S(X4)/ s KPP=6,9, KZ=0,1, všeobecně smíšené /SV-S(X6)/ s KPP=3,6, KZ=0,2, 

všeobecně smíšené /SV-S(X7)/ s KPP=4,1, KZ=0,15, všeobecně smíšené /SV-

S(X8)/ s KPP=3,8, KZ=0,2, veřejné vybavení /VV/, kultury a církve /ZKC/, zeleň 

městská a krajinná /ZMK/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zvláštní – 

ostatní /ZVO/, zeleň městská a krajinná /ZMK/-plovoucí značka, veřejné vybavení 

/VV/-plovoucí značka, urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná 

prostranství /DU/-plovoucí značka, garáže a parkoviště /DGP/-plovoucí značka, 

veřejné vybavení /VV/-pevná značka, urbanisticky významné plochy a dopravní 

spojení, veřejná prostranství /DU/-pevná značka, energetika /TVE/-pevná 

značka, redukce VRÚ, změna vymezení CSZ, změna vymezení ÚSES, změna 

vymezení hranice území se zákazem výškových staveb, Změna vymezení VPS: 

69/DK/7, 115/DK/7, 10/TK/7, 2/SR/7, 15/VS/7, Změna názvu VPS: 15/VS/7, 

Nové VPS: XX/DK/7, XY/DK/7, XZ/DK/7, XX/DZ/7, XY/DZ/7, XX/DT/7, XX/VO/7, 

XX/ZP/7, X1/VS/7, X2/VS/7, X3/VS/7, X4/VS/7, Zrušené VPS: 2/ZV/7, 3/ZV/7, 

9/DR/7, 39/DR/7, 11/DT/7, záplavové území

Praha 7


