
 
 Návrh zadání změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 

Číslo 
změny Městská část Lokalita Předmět změny 

2976 Praha - Suchdol Suchdol          
změna funkčního využití  ploch v návaznosti na navrhované ukončení tramvajové tratě a příměstské dopravy 

2977 Praha 8 Karlín           změna funkčního využití ploch – vybudování zázemí pro potřeby divadel 

2978 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna funkčního využití ploch - zrušení kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch nerušící výroby a služeb 

2979 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna funkčního využití ploch - nová čistírna odpadních vod na Sychrově 

2980 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna funkčního využití ploch - oprava uspořádání funkčních ploch u velkoobchodů při Chlumecké ul. 

2981 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna hranic ÚSES  - revitalizace území k původnímu rekreačnímu účelu - nadregionální funkční biocentrum u rybníka „Koupaliště“ 

2982 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna vedení VPS – narovnání komunikačního propojení při napojení na ul. Božanovskou v souladu s aktuálním stavem nově ulicí K Palečku - 
narovnání komunikačního vedení VPS 88/DK/25 

2983 Praha 20 Horní 
Počernice 

změna funkčního využití ploch - posunutí plochy DU podle skutečnosti ul. Do Čertous a F. V. Veselého (ul. Paceřická) 

2984 Praha - Petrovice Petrovice        změna funkčního využití ploch - provozování hipoterapie, jezdecké školy 

2985 Praha 14 Kyje 
změna funkčního využití ploch - změna vedení trasy železniční vlečky,  návrh trasy dle Konceptu 09 - realizace výstavby železniční vlečky z 
důvodu zastavěnosti potřebných pozemků není možná 

2986 

Praha 5 Hlubočepy        stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Dalejského potoka a jeho přítoků 

Praha 5 Jinonice         

Praha 13 Jinonice         

Praha 13 Řeporyje 

Praha 13 Stodůlky         

Praha 13 Třebonice        

Praha - Řeporyje  Holyně           

Praha - Řeporyje  Řeporyje 

Praha - Řeporyje  Stodůlky         

Praha - Řeporyje  Třebonice        



Praha - Slivenec Holyně           

Praha - Slivenec Řeporyje 

2987 

Praha 12 Cholupice stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Libušského potoka a jeho přítoků 

Praha 12 Modřany          

Praha - Libuš   Cholupice 

Praha - Libuš   Libuš            

Praha - Libuš   Písnice 

2988 
Praha - Běchovice Běchovice 

změna funkčního využití ploch  - přeskupení ploch lokalita Běchovice 

Praha - Dubeč Dubeč          

2993 Praha - Běchovice Běchovice změna funkčního využití ploch  - plovoucí SP - rezerva pro možnost umístění sportoviště 

2994 Praha - Běchovice Běchovice 
změna funkčního využití ploch  - rozvojová oblast VÚ (areál Výzkumných ústavů) - stabilizace stávající funkční náplně s drobnou úpravou 
hranic funkčních ploch a zrušení VRÚ 

2996 Praha - Běchovice Běchovice 
změna funkčního využití ploch  - ZMK Říčanský potok - plocha je celá v záplavovém území Říčanského a Běchovického potoka 

2998 Praha - Běchovice Běchovice změna funkčního využití ploch  - obalovna - uvedení do souladu se skutečným stavem 

2999 Praha - Nedvězí Nedvězí u 
Říčan  

změna funkčního využití ploch 

3000 

Praha 6 Dejvice   změna funkčního využití ploch ve vazbě  na navrhované trasování TT Podbaba - Suchdol 

Praha 6 Sedlec           

Praha - Lysolaje Dejvice   

Praha - Lysolaje Lysolaje 

Praha - Suchdol Lysolaje 

Praha - Suchdol Sedlec           

3001 Praha 10 Malešice         změna funkčního využití ploch - oddělení VV a návaznost na OB 

3002 

Praha 22 Uhříněves        stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny u Říčanského potoka 

Praha - Benice Benice   

Praha - Běchovice Běchovice 

Praha - Dubeč Dubeč          

Praha - Kolovraty Kolovraty        



3003 Praha 1 Staré Město      změna funkčního využití ploch - Dům U Minuty 

3004 Praha - Újezd Újezd u 
Průhonic 

změna funkčního využití části pozemků  - tenisové kurty 

3005 Praha - Ďáblice Ďáblice   změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 

3006 Praha - Lipence Lipence          
A) navýšení míry využití území B) změna funkčního využití části pozemku - stavební parcela 

3007 Praha 16 Radotín změna funkčního využití části pozemku  - výstavba RD 

3008 Praha 16 Radotín 
změna funkčního využití části pozemků  - změna na čistě obytné území dle zbylých částí pozemku 

3009 Praha - Lipence Lipence          změna funkčního využití části pozemků  - stavební parcela 

3010 Praha 17 Řepy             přeložka VTL plynovodu 

3011 Praha 22 Uhříněves        
změna funkčního využití pozemku nebo části pozemku - náprava s ohledem na skutečné využití území RD 

3012 Praha 5 Hlubočepy        Odkanalizování Barrandov západ 

3013 Praha - Ďáblice Ďáblice   změna funkčního využití ploch - stavba RD 

3014 Praha - Dolní 
Počernice 

Dolní 
Počernice 

změna funkčního využití ploch  - rekreační chaty 

3015 Praha 12 Modřany           změna funkčního využití ploch  - polyfunkční zástavba 

3017 Praha - Dolní 
Měcholupy 

Dolní 
Měcholupy 

změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 

3018 Praha 5 Smíchov          
změna funkčního využití ploch části pozemku - zástavba obytným domem nebo zařízením pro obchod a služby 

3019 Praha 5 Smíchov          změna funkčního využití ploch  - veřejná stavba, sportoviště 

3020 Praha - Kunratice Kunratice        změna funkčního využití ploch - stavba RD 

3021 Praha - Satalice Satalice změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 

3022 Praha - Lipence Lipence          VPS - protipovodňová opatření 

3023 Praha 20 Horní 
Počernice 

zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé rameno toku“ 

3024 Praha 11 Háje           změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se skutečným využíváním 

3025 Praha - Kunratice Kunratice        změna funkčního využití ploch  - výstavba RD 

3026 Praha - Zličín Sobín 
změna funkčního využití ploch  - ztotožnění hranice zastavitelné plochy s hranicí bezpečnostního pásma VTL 

3027 Praha - Březiněves Březiněves změna funkčního využití ploch - vybudování "zeleného pásu" kolem Prahy 

3028 Praha - Čakovice   Třeboradice změna funkčního využití ploch - využití pro zahradnictví a bydlení 

3029 Praha 5 Smíchov          změna funkčního využití ploch  - využití v souladu s novou funkcí 



3030 Praha - Nebušice Nebušice 
Podmíněnost výstavby na předmětných pozemcích zpracováním a přijetím regulačního plánu 

3031 Praha 11 Chodov    
změna funkčního využití ploch  - stabilizace plochy v souladu se stávajícím využitím (zdravotní a sociální péče) 

3032 
Praha 8 Čimice    

změna funkčního využití ploch  - rozšíření stávající zastavěné plochy budov kanceláří a dílen s ohledem na plánovaný rozvoj společnosti 

Praha 8 Kobylisy         

3033 Praha 6 Bubeneč   
změna hranice záplavového území  - odstranění nesouladu vymezení funkčního využití území a vymezení hranice záplavového území A2 k 
ochraně zajišťované individuálně 

 




