
Číslo 

změny
Městská část Lokalita Stav ÚP Navrhovaná změna VVURÚ

2992 Praha 8 Čimice    zvláštní - obchodní /ZOB/ všeobecně smíšené /SV/ 17581.11 SEA - ano

NATURA -ne
3035 Praha - Kunratice Kunratice         sady, zahrady a vinice /PS/ všeobecně smíšené s kódem míry 

využití území C /SV-C/ 5456.59

SEA - ano

NATURA -ne

3055 Praha - Kunratice Kunratice         oddechu – částečně 

urbanizované rekreační 

plochy /SO3/; zeleň městská 

a krajinná /ZMK/

sportu /SP/ 17012.57 SEA - ano

NATURA -ne

3064 Praha 8 Troja             sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití 

území C /OB-C/ 2385.88

SEA - ano

NATURA -ne

3066 Praha - Šeberov Šeberov           parky, historické zahrady a 

hřbitovy /ZP/

čistě obytné s kódem míry využití 

území B /OB-B/ 2057.64

SEA - ano

NATURA -ne

3067 Praha - Šeberov Šeberov           izolační zeleň /IZ/ všeobecně obytné s kódem míry 

využití území B /OV-B/ 5303.13

SEA - ano

NATURA -ne

3076 Praha 14 Hloubětín         lesní porosty /LR/ sportu /SP/ 4534.61 SEA - ano

NATURA -ne

3077 Praha - Dubeč Dubeč           lesní porosty /LR/; zeleň 

městská a krajinná /ZMK/

čistě obytné s kódem míry využití 

území A /OB-A/ 4232.79

SEA - ano

NATURA -ne

3078 Praha - Dubeč Dubeč           zeleň městská a krajinná 

/ZMK/

čistě obytné s kódem míry využití 

území A /OB-A/ 1966.57

SEA - ano

NATURA -ne

3095 Praha - Suchdol Suchdol           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/

bez plovoucí značky /ZP/ - parky

SEA - ano

NATURA -ne

3106 Praha 19 Kbely zahradnictví /PZA/ všeobecně smíšené s kódem míry 

využití území B /SV-B/ 5287.60

SEA - ano

NATURA -ne

3108 Praha 5 Hlubočepy         zeleň městská a krajinná 

/ZMK/

čistě obytné /OB/ 3875.50; izolační 

zeleň /IZ/ 2042.88

SEA - ano

NATURA -ne

Projednávané návrhy změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy s VVURÚ


