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Projednávaný návrh změn Územního plánu SÚ hl.m. Prahy 
 

číslo 

změny 

MČ katastr stav návrh 

3186 Praha 12 Točná zeleň městská a krajinná /ZMK/ dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/ 

3187 Praha 12 Modřany všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/ garáže a parkoviště /DGP/ 

3188 Praha – 
Štěrboholy 

Štěrboholy parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 

VPS 7/ZP/49 

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 

VPS 7/ZP/49 

3189 Praha 13 Řeporyje  

Stodůlky 

Třebonice 

funkční využití dle platného ÚP vymezení trasy prodloužení sběrače P z Řeporyjí do 

Třebonic (VPS Z/501/TK) 

3190 Praha – 

Březiněves 

Březiněves urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná 

prostranství /DU/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 

všeobecně smíšené /SV/ 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

VPS 109/DK/18 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 

veřejná prostranství /DU/ 

čistě obytné /OB/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/ 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

změna prostorového vymezení VPS 109/DK/18 

3191 Praha – Dolní 
Měcholupy 

Dolní Měcholupy všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /čistě obytné s 

kódem míry využití území F v územní rezervě (OP/OB-F) 

veřejné vybavení – plovoucí značka /VV/ 

velká rozvojová území /VRU/ 

veřejné vybavení /VV/ 

3192 Praha 7 Holešovice všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/ 

velká rozvojová území /VRU/ 

veřejné vybavení /VV/ 

3193 Praha 13 Stodůlky tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladové 

terminály /DZ/ 

všeobecně smíšené /SV/ 

3194 Praha 3 Žižkov zařízení pro přenos informací /TI/ všeobecně smíšené s kódem míry využití území S 

/SV-S/ 

3195 Praha – Lipence Lipence lesní porosty /LR/ zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 

3198 Praha 1 Hradčany parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

zvláštní - ostatní /ZVO/ 

3199 Praha 2 Nusle zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití F /OV-F/ 

3202 Praha 14 Hloubětín zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ všeobecně obytné /OV/ 
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3203 Praha 9 Vysočany čistě obytné s kódem míry využití území G /OB-G/ všeobecně smíšené s kódem míry využití G /SV-G/ 

3206 Praha 5 Hlubočepy urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná 

prostranství /DU/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

veřejné vybavení /VV/ 

VPS 8/VS/5 

všeobecně smíšené s kódem míry využití F /SV-F/ 

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 
veřejná prostranství – plovoucí zn. /DU/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy – plovoucí zn. /ZP/ 

VPS 8/VS/5 

3211 Praha 5 Smíchov všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ čistě obytné /OB/ 

3213 Praha 5 Smíchov sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití C /OB-C/ 

3215 Praha 7 Holešovice zvláštní - ostatní /ZVO/ 

armáda a bezpečnost /VVA/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití S /OV-S/ 

3216 Praha 6 

Praha – Nebušice 

Praha – Přední 
Kopanina 

Liboc 

Nebušice 

Přední Kopanina 
Ruzyně 

 

izolační zeleň /IZ/ 

louky a pastviny /NL/ 

louky a pastviny / dopravní, vojenská a sportovní letiště 
v územní rezervě (NL/DL) 

čistě obytné / zahrádky a zahrádkové osady v územní 
rezervě (OB/PZO) 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ 

orná půda, plochy pro pěstování zeleniny / dopravní, 

vojenská a sportovní letiště v územní rezervě (OP/DL) 

zahrádky a zahrádkové osady /PZO/ 

ostatní dopravně významné komunikace /S4/ 

dálnice, Pražský okruh, silnice I. třídy /SD/ 

zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

VPS 3/DK/38 

VPS 3/DK/41 

VPS 3/DK/6 

VPS 10/TP/6 

VPS 10/TP/38 

VPS 10/TP/41 

izolační zeleň /IZ/ 

izolační zeleň / dopravní, vojenská a sportovní letiště 

v územní rezervě (IZ/DL) 

dálnice, Pražský okruh, silnice I. třídy /SD/ 

úprava vymezení rozsahu VPS 3/DK/38 

úprava vymezení rozsahu VPS 3/DK/41 

úprava vymezení rozsahu VPS 3/DK/6 

úprava vymezení VPS 10/TP/6 

úprava vymezení VPS 10/TP/38 

úprava vymezení VPS 10/TP/41 

3218 Praha 5 Smíchov všeobecně obytné s kódem míry využití D /OV-D/ 

čistě obytné /OB/ 

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 

čistě obytné /OB/ 

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 

veřejné vybavení – pevná značka /VV/ 

3219 Praha – Kunratice Kunratice zeleň městská a krajinná /ZMK/ 

celoměstský systém zeleně /CSZ/ 

všeobecně obytné /OV/ 

 


