
 Příloha č. 1a 

Číslo 
změny 

Městská část Katastr Stav Návrh 

3320 Praha - Lipence  Lipence zahrádky a zahrádkové osady 
/PZO/ 
Případně alespoň PZO na OB 

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

3321 Praha 5 Jinonice           všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území B /SV-B/ 

veřejné vybavení /VV/ 

3323 Praha 10 Strašnice  nerušící výroby a služeb /VN/ všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území H /SV-H/ 

3325 Praha - Velká 
Chuchle, Praha 5 

Hlubočepy,         
Malá 
Chuchle 

čistě obytné s kódem míry 
využití území B /OB-B/; 
všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území C /SV-C/; 
nerušící výroby a služeb /VN/ 
čistě obytné s kódem míry 
využití území B /OB-B/; 
nerušící výroby a služeb /VN/ 
zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

nerušící výroby a služeb /VN/;  
lesní porosty /LR/ 

3330 Praha - Křeslice   Křeslice         čistě obytné s kódem míry 
využití území A /OB-A/;  
orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ 

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

3331 Praha 13 Stodůlky  parky, historické zahrady  
a hřbitovy /ZP/; celoměstský 
systém zeleně /CSZ/ 

čistě obytné /OB/ 

3332 Praha 4 Hodkovičky veřejné vybavení /VV/ čistě obytné /OB/ 

3333 Praha 4 Hodkovičky  veřejné vybavení /VV/ čistě obytné /OB/  

3335 Praha 7 Bubeneč  vodní toky a plochy, plavební 
kanály /VOP/ 

urbanisticky významné plochy  
a dopravní spojení /DU/ 

3336 Praha - Satalice Satalice sady, zahrady a vinice /PS/ parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/  

3337 Praha 10 Malešice          zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/  

3338 Praha 20 Horní 
Počernice 

historické jádro obce se 
stanovenou výškovou regulací 

zrušení historického jádra obce se 
stanovenou výškovou regulací 

3340 Praha - Vinoř Vinoř všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území B /SV-B/ 

nerušící výroby a služeb s kódem míry 
využití území C /VN-C/ 

3341 Praha 7 Holešovice         čistě obytné s kódem míry 
využití území E /OB-E/; parky, 
historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/; veřejně prospěšná 
stavba /VPS/; celoměstský 
systém zeleně /CSZ/ 

všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území G /SV-G/; parky, 
historické zahrady a hřbitovy /ZP/; 
veřejné vybavení /VV/; zeleň městská 
a krajinná /ZMK/; veřejně prospěšná 
stavba /VPS/; celoměstský systém 
zeleně /CSZ/ 



  

3342 Praha - Čakovice    Čakovice  orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ louky, 
pastviny /NL/; orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny 
/OP/ čistě obytné s kódem 
míry využití území D /OB-D/  

čistě obytné s kódem míry využití 
území C /OB-C/; zvláštní - ostatní 
/ZVO/; orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny 
/NL/ 

3343 Praha 6 Ruzyně             tratě a zařízení železniční 
dopravy, nákladní terminály 
/DZ/; výroby, skladování a 
distribuce /VS/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití 
území G /OV-G/; veřejné vybavení 
/VV/  

3345 Praha 10 Malešice          zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

veřejné vybavení /VV/; parky, 
historické zahrady a hřbitovy /ZP/ 

3346 Praha 6 Dejvice     energetika /TVE/ všeobecně obytné s kódem míry využití 
území E /OV-E/ 

3347 Praha - Lochkov  Lochkov      sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné /OB/; čistě obytné s 
kódem míry využití území B /OB-B/  

3350 Praha 12 Kamýk              veřejné vybavení /VV/ čistě obytné /OB/  

3351 Praha 5 Radlice            nerušící výroby a služeb /VN/ všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území G /SV-G/  

3352 Praha 20 Horní 
Počernice  

odpadové hospodářství /TVO/ nerušící výroby a služeb s kódem míry 
využití území E /VN-E/; zrušení VPS 

3353 Praha 2    Vinohrady          všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území K /SV-K/; 
závazný regulativ 
podmíněnosti staveb 

všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území S /SV-S/; zrušení 
závazného regulativu podmíněnosti 
staveb 

3354 Praha 9 Hloubětín          nerušící výroby a služeb /VN/ všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území G /SV-G/  

3355 Praha 5 Košíře             nerušící výroby a služeb /VN/ čistě obytné s kódem míry využití 
území C /OB-C/; všeobecně smíšené  
s kódem míry využití území D /SV-D/; 
nerušící výroby a služeb s kódem míry 
využití území E /VN-E/ 

3357 Praha 9 Střížkov           veřejné vybavení /VV/ čistě obytné s kódem míry využití 
území F /OB-F/  

3358 Praha 10 Strašnice          sportu /SP/ čistě obytné /OB/ 

3359 Praha 9 Vysočany           nerušící výroby a služeb  
s kódem míry využití území E 
/VN-E/ 

všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území E /SV-E/ 

3360 Praha 9 Vysočany           nerušící výroby a služeb  
s kódem míry využití území E 
/VN-E/ 

všeobecně smíšené s kódem míry 
využití území E /SV-E/ 

3361 Praha - Suchdol Suchdol            zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ čistě obytné /OB/  

3362 Praha 5 Radlice            sportu /SP/ zvláštní - ostatní s kódem míry využití 
území G /ZVO-G/ 



  

3366 Praha 9 Prosek             všeobecně smíšené s kódem 
míry využití území D /SV-D/; 
nerušící výroby a služeb  
s kódem míry využití území D 
/VN-D/; zvláštní - ostatní  
s kódem míry využití území D 
/ZVO-D/ 

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

3367 Praha - Čakovice    Čakovice    orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ louky, 
pastviny /NL/; orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny 
/OP/ čistě obytné s kódem 
míry využití území D /OB-D/  

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

3368 Praha 20 Horní 
Počernice 

zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

sportu /SP/; přeložka VPS 

3370 Praha 13 Jinonice           sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití 
území A /OB-A/ 

3371 Praha 13 Jinonice           sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití 
území A /OB-A/  

3372 Praha - Královice Královice         zeleň městská a krajinná 
/ZMK/ 

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

3373 celá Praha celá Praha výkres č. 25 - Veřejně 
prospěšné stavby 

vypuštění realizovaných VPS 

3376 Praha 13 Stodůlky           všeobecně obytné s kódem 
míry využití území B /OV-B/; 
zvláštní - obchodní s kódem 
míry využití území E /ZOB-E/; 
závazný regulativ 
podmíněnosti staveb 

čistě obytné s kódem míry využití 
území B /OB-B/; čistě obytné s kódem 
míry využití území D /OB-D/; 
vyjmutí ze závazného regulativu 
podmíněnosti staveb 

3378 Praha 2    Nové Město        parky, historické zahrady  
a hřbitovy /ZP/; zvláštní - 
vysokoškolské /ZVS/ 

parky, historické zahrady a hřbitovy 
/ZP/; garáže a parkoviště /DGP/; 
zvláštní - vysokoškolské /ZVS/ 

3379 Praha 12 Cholupice   orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny /OP/ louky, 
pastviny /NL/  

oddechu – zvláštní rekreační aktivity 
/SO5/ 

 


