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

 

číslo 

změny 
městská část katastrální území stav návrh 

3129 Praha 21 Újezd nad Lesy 
veřejné vybavení /VV/ 

VPS 

všeobecně obytné /OV/ 

redukce VPS 3/VS/52 

3134 
Praha – Přední 

Kopanina 
Přední Kopanina zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ sady, zahrady a vinice /PS/ 

3137 Praha 3 Žižkov parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ čistě obytné /OB/ 

3140 Praha 8 Libeň 
sady, zahrady a vinice /PS/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 
čistě obytné /OB/ 

3141 Praha 11 Chodov 
nerušící výroby a služeb / veřejné vybavení 

v územní rezervě /VN/VV/ 

veřejné vybavení /VV/ 

všeobecně smíšené /SV/  

smíšené městského jádra /SMJ-E/ 

3144 

Praha – 

Lysolaje, 

Praha 6 

Lysolaje 

Dejvice 

Liboc 

Vokovice 

záplavová území záplavová území - aktualizace a nové vymezení 

3145 Praha 12 
Kamýk 

Modřany 
záplavová území záplavová území - aktualizace a nové vymezení 
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3146 Praha 10 Záběhlice záplavová území záplavová území - aktualizace a nové vymezení 

3147 
Praha – Dolní 

Chabry 
Dolní Chabry orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ čistě obytné /OB-B/ 

3149 Praha - Dubeč Dubeč zeleň městská a krajinná /ZMK/ čistě obytné /OB-C/ 

3154 Praha 6 Ruzyně záplavová území záplavová území - aktualizace a nové vymezení 

3155 Praha 6 Dejvice záplavová území záplavová území - aktualizace a nové vymezení 

3157 
Praha – Dolní 

Chabry 
Dolní Chabry orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ sady, zahrady a vinice /PS/ 

3159 
Praha - 

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

3160 Praha 19 Kbely izolační zeleň /IZ/ čistě obytné /OB/ 
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3162 Praha 19 Kbely 
zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

veřejné vybavení /VV/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

3163 Praha 3 Vysočany všeobecně smíšené /SV-E/ sportu /SP/ 

3165 
Praha - 

Lysolaje 
Lysolaje 

zeleň městská a krajinná /ZMK/  

historická jádra obcí se stanovenou výškovou 

regulací 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

čistě obytné /OB/ 

historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací 

 

3166 
Praha - 

Suchdol 
Suchdol 

všeobecně obytné /OV-B/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ plovoucí 

zn. – funkční plocha bez specifikace rozlohy a 

přesného umístění v rámci jiné funkční plochy 

všeobecně obytné /OV-B/ 

vypuštění plovoucí značky /ZP/ v ploše /OV-B/ 

3171 Praha 16 Radotín 

sportu /SP/ 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství /DU/  

izolační zeleň /IZ/ 

oddechu /SO2,3/ 

velká rozvojová území /VRÚ/ 

záplavová území 

výroby, skladování a distribuce /VS/ 

izolační zeleň /IZ/ 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství /DU/  

oddechu /SO2,3/ 

záplavová území 

3172 
Praha - 

Slivenec 
Slivenec parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ louky, pastviny /NL/ 

3174 Praha - Dubeč Dubeč 
zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 
čistě obytné /OB-B/ 
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3178 Praha 6 Vokovice zařízení pro přenos informací /TI/ 
všeobecně obytné /OV/ 

zařízení pro přenos informací /TI/ - pevná značka 

3180 
Praha - 

Lipence 
Lipence ÚSES 

vymezení ÚSES  

(uvedení do souladu se ZÚR HMP v oblasti biocentra 

R/231) 

3181 
Praha – Dolní 

Počernice 
Dolní Počernice 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství /DU/  

ostatní dopravně významné komunikace /S4/ 

VPS 

izolační zeleň /IZ/ 

ostatní dopravně významné komunikace /S4/ 

zrušení VPS 44/DK/22 

 

 

 

 


