
Příloha č. 1a 

Projednávaný návrh změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 

Číslo 

změny 
Městská část Katastr Stav  Návrh 

3459 Praha 9 Libeň, Vysočany         nerušící výroby a služeb /VN/ všeobecně obytné /OV/ 8005.97 

3460 Praha - Dolní Chabry  Dolní Chabry  čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území C 

/OB-C/ 1046.20 

3461 Praha - Klánovice  Klánovice          čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 979.62 

3462 Praha 9 Prosek             sady, zahrady a vinice /PS/; 

všeobecně obytné s kódem 

míry využití území B /OV-B/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití 

území C /OV-C/ 1308.03 

3463 Praha 13 Stodůlky           čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/; 

všeobecně obytné s kódem 

míry využití území B /OV-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území F 

/OB-F/ 127.02; všeobecně obytné s kódem 

míry využití území F /OV-F/ 311.64 

3464 Praha 16 Radotín  čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 10749.65 

3465 Praha 8 Troja              čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území D 

/OB-D/ 454.21 

3466 Praha - Kunratice  Kunratice         čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území C 

/OB-C/ 1271.33 

3467 Praha 22 Uhříněves        zeleň městská a krajinná 

/ZMK/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 3387.67 
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3468 Praha 19  Kbely  všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území C /SV-C/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území E /SV-E/ 8183.72 

3469 Praha 9 Vysočany           všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území D /SV-D/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území G /SV-G/ 2007.47 

3470 Praha 5 Jinonice    veřejně prospěšná stavba 

/VPS/; veřejné vybavení /VV/; 

všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území G /SV-G/; 

všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území H /SV-H/ 

veřejné vybavení /VV/; všeobecně smíšené 

s kódem míry využití území G /SV-G/; 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území H /SV-H/ 

3471 Praha 16 Radotín  všeobecně obytné s kódem 

míry využití území B /OV-B/ 

všeobecně obytné s kódem míry využití 

území H /OV-H/ 589.10 

3472 Praha 7 Holešovice        všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území G /SV-G/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území S /SV-S/ 1184.61 

KPP: 6,78 

KZ: 0,057 

3473 Praha 8 Čimice      čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území E 

/OB-E/ 2781.08 

3474 Praha 4 Krč                všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území D /SV-D/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území G /SV-G/ 6322.57 

3475 Praha 5 Radlice            čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území E 

/OB-E/ 2031.41 

3476 Praha 9 Libeň, Vysočany           parky, historické zahrady a 

hřbitovy /ZP/ 

urbanisticky významné plochy a dopravní 

spojení /DU/ 13575.03 
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3477 Praha 20 Horní Počernice  izolační zeleň /IZ/; nerušící 

výroby a služeb /VN/; nerušící 

výroby a služeb s kódem míry 

využití území D /VN-D/ 

výroby, skladování a distribuce /VS/ 

8435.53 

3478 Praha - Křeslice   Křeslice           čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 4780.95 

3479 Praha 12 Cholupice   čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

čistě obytné s kódem míry využití území D 

/OB-D/ 257.11 

3480 Praha - Štěrboholy Štěrboholy         všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území C /SV-C/ 

čistě obytné s kódem míry využití území E 

/OB-E/ 10070.87 

3481 Praha 8 Čimice      sportu /SP/ čistě obytné s kódem míry využití území D 

/OB-D/ 4670.02 

3482 Praha 8 Troja              čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 2696.63 

3483 Praha - Čakovice    Čakovice    čistě obytné s kódem míry 

využití území B /OB-B/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území C /SV-C/ 1645.09 

3484 Praha - Křeslice   Křeslice         čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 1130.84 

3485 Praha - Lochkov  Lochkov            čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 25690.01 

3486 Praha 9 Vysočany          všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území E /SV-E/ 

všeobecně smíšené s kódem míry využití 

území G /SV-G/ 1800.08 

3487 Praha - Zličín Sobín  louky, pastviny /NL/ čistě obytné s kódem míry využití území A 

/OB-A/ 503.84 
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3488 Praha - Klánovice  Klánovice        čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 1003.47 

3489 Praha 4 Michle             všeobecně smíšené s kódem 

míry využití území F /SV-F/ 

všeobecně smíšené /SV/ 1853.89 

3490 Praha 3 Žižkov  zařízení pro přenos informací 

/TI/ 

všeobecně smíšené /SV/ 3251.34 

3491 Praha 6 Dejvice     čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 6253.47 

3492 Praha 6 Dejvice     čistě obytné s kódem míry 

využití území A /OB-A/ 

čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 3283.94 

3493 Praha 10, Praha 2   , 

Praha 3, Praha 4 

Nusle, Podolí, 

Vinohrady, 

Vršovice           

Dle stávajícího ÚP SÚ HMP Vedení vodovodního propojení - VPS 

3494 Praha - Ďáblice, Praha 

8, Praha 9 

Ďáblice, Kobylisy, 

Prosek, Střížkov, 

Vysočany           

Venkovní vedení 110 KV 

navržené ke zrušení nebo 

přeložení 

Funkční plochy dle stávajícího 

ÚP 

Funční plochy dle stávajícího ÚP 

3495 Praha 15 Horní Měcholupy, 

Hostivař           

Dle stávajícího ÚP SÚ HMP Vymezení VPS 

3496 Praha - Lochkov , 

Praha - Slivenec 

Lochkov, Slivenec           veřejně prospěšná stavba 

/VPS/ 

veřejně prospěšná stavba /VPS/ 

Změna vedení trasy VVN vč. posunutí VPS 

3497 Praha 13 Stodůlky           izolační zeleň /IZ/ vodní 

hospodářství /TVV/  

vodní hospodářství /TVV/ 23109.12 

3508 Praha 8 Kobylisy          zařízení pro přenos informací 

/TI/ 

všeobecně smíšené /SV/ 3500.32 
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3509 Praha - Čakovice    Třeboradice  sady, zahrady a vinice /PS/ čistě obytné s kódem míry využití území B 

/OB-B/ 2694.82; zeleň městská a krajinná 

/ZMK/ 2163.99 

 


