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úvod

1
http://www.praha.eu/jnp/
cz/o_meste/magistrat/odbory/
odbor_uzemniho_rozvoje/ 
uzemni_planovani/uzemni_plan/
index.html

Dne 12. 10. 2018 nabylo účinnosti opatření obecné povahy č. 55/2018, kterým 

se vydává změna Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

Od tohoto dne je způsobem umožňujícím dálkový přístup1 zveřejněno úplné 

znění Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále „ÚP SÚ hl. m. Prahy“) 

se zapracovanou změnou Z 2832/00.

Obsahem změny Z 2832/00 je změna Přílohy č. 1 obecně závazné 

vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního 

útvaru hl. m. Prahy, ve znění následně schválených obecně závazných vyhlášek 

hl. m. Prahy a navazujících vydaných opatření obecné povahy, které postupně 

měnily obsah platného územního plánu.

Pořízení této změny bylo nezbytné, protože platný územní plán 

(ÚP SÚ hl. m. Prahy) se v posledních letech potýkal s problémy nekompatibility 

s platnou stavební legislativou, která od dob nabytí účinnosti tohoto územního 

plánu zaznamenala značný posun.

Změna Z 2832/00 se týká výhradně závazné textové části přílohy č. 1 

obecně závazné vyhlášky č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění Opatření obecné povahy č. 6/2009 

a souvisejících příloh odůvodnění, tedy regulativů ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Změna Z 2832/00 napravuje nedostatky, které byly především ve směrných částech 

územního plánu příčinou jeho právní nejistoty a nestability. Po vydání změny 

Z 2832/00 opatřením obecné povahy č. 55/2018 zůstává výkresová část platného 

ÚP SÚ hl. m. Prahy beze změn.

Odůvodnění návrhu změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy má pro aplikaci 

v praxi při rozhodování v území důležitý vysvětlující význam a obsahuje podrobný 

popis postupu pro příslušné orgány při rozhodování o území dle stavebního zákona.

Zpracovatel po dohodě s pořizovatelem připravil následující materiál, 

který doplňuje vysvětlení úprav provedených změnou Z 2832/00 v doposud platných 

regulativech prostorového a plošného uspořádání území hl. m. Prahy.
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Celoměstsky významná změna

Z 2832/00
Územního plánu sídelního útvaruhl. m. Prahy

Opatření obecné povahy 
č. 55/2018

Zastupitelstvo hl. m. Prahy (dále „ZHMP“), příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 
odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

vydává

změnu Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného usnesením 
ZHMP č. 10/5 dne 9. 9. 1999, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou 
č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.3/2004 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č.7/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.6/2005 Sb. 
hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č.17/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č.24/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně 
závazné vyhlášky č. 15/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 23/2006 Sb. 
hl. m. Prahy a opatření obecné povahy č. 2/2008, opatření obecné povahy č. 3/2008, 
opatření obecné povahy č. 4/2009, opatření obecné povahy č. 5/2009, opatření obecné 
povahy č. 6/2009 a opatření obecné povahy č. 7/2009, opatření obecné povahy č. 9/2010 
(v částečném rozsahu), opatření obecné povahy č. 10/2010, opatření obecné povahy 
č. 11/2010, opatření obecné povahy č. 12/2010, opatření obecné povahy č. 13/2011, 
opatření obecné povahy č. 14/2011, opatření obecné povahy č. 15/2011, opatření 
obecné povahy č. 16/2011, opatření obecné povahy č. 17/2011, opatření obecné povahy 
č. 18/2011, opatření obecné povahy č. 19/2011, opatření obecné povahy č. 20/2012, 
opatření obecné povahy č. 21/2012, opatření obecné povahy č. 22/2012, opatření obecné 
povahy č. 23/2012 (v částečném rozsahu), opatření obecné povahy č. 24/2012, opatření 
obecné povahy č. 25/2012, opatření obecné povahy č. 26/2012, opatření obecné povahy 
č. 27/2012, opatření obecné povahy č. 28/2012, opatření obecné povahy č. 29/2012, 
opatření obecné povahy č. 30/2012, obecné povahy č. 31/2012, opatření obecné povahy 
č. 32/2013, opatření obecné povahy č. 33/2013, opatření obecné povahy č. 34/2013, 
opatření obecné povahy č. 35/2013, opatření obecné povahy č. 36/2013, opatření obecné 
povahy č. 37/2013 (v částečném rozsahu), opatření obecné povahy č. 38/2014, opatření 
obecné povahy č. 39/2014, opatření obecné povahy č. 40/2014, opatření obecné povahy 
č. 41/2014, opatření obecné povahy č. 42/2014, opatření obecné povahy č. 44/2015, 
opatření obecné povahy č. 45/2015, opatření obecné povahy č. 46/2016, opatření 
obecné povahy č. 47/2016, opatření obecné povahy č. 48/2017, opatření obecné povahy 
č. 49/2017, opatření obecné povahy 50/2018, opatření obecné povahy 51/2018, 
opatření obecné povahy č. 53/2018 a 54/2018.
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I.  I. Textová část – 
příloha č. 1 a příloha č. 2 Opatření obecné povahy č. 55/2018 
(v plném znění)

II.  II. Grafická část změny č. 2832/00 – 
legendy výkresů č. 4, 5, 9, 10, 11, 19, 25, 31, 33, 36 a 37

III.  Ode dne účinnosti této změny (§ 173 odst. 1 správního řádu) se doplňuje závazná 
část obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb., ve znění obecně závazné vyhlášky 
č. 10/2001 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 27/2001 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 21/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 17/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 24/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 15/2006 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky 
č. 23/2006 Sb. hl. m. Prahy a opatření obecné povahy č. 2/2008, opatření 
obecné povahy č. 3/2008, opatření obecné povahy č. 4/2009, opatření obecné 
povahy č. 5/2009, opatření obecné povahy č. 6/2009 a opatření obecné povahy 
č. 7/2009, opatření obecné povahy č. 9/2010 (v částečném rozsahu), opatření 
obecné povahy č. 10/2010, opatření obecné povahy č. 11/2010, opatření 
obecné povahy č. 12/2010, opatření obecné povahy č. 13/2011, opatření obecné 
povahy č. 14/2011, opatření obecné povahy č. 15/2011, opatření obecné povahy 
č. 16/2011, opatření obecné povahy č. 17/2011, opatření obecné povahy č. 18/2011, 
opatření obecné povahy č. 19/2011, opatření obecné povahy č. 20/2012, 
opatření obecné povahy č. 21/2012, opatření obecné povahy č. 22/2012, 
opatření obecné povahy č. 23/2012 (v částečném rozsahu), opatření obecné povahy 
č. 24/2012, opatření obecné povahy č. 25/2012, opatření obecné povahy č. 26/2012, 
opatření obecné povahy č. 27/2012, opatření obecné povahy č. 28/2012, opatření 
obecné povahy č. 29/2012, opatření obecné povahy č. 30/2012, obecné povahy 
č. 31/2012, opatření obecné povahy č. 32/2013, opatření obecné povahy č. 33/2013, 
opatření obecné povahy č. 34/2013, opatření obecné povahy č. 35/2013, opatření 
obecné povahy č. 36/2013, opatření obecné povahy č. 37/2013 (v částečném 
rozsahu), opatření obecné povahy č. 38/2014, opatření obecné povahy č. 39/2014, 
opatření obecné povahy č. 40/2014, opatření obecné povahy č. 41/2014, opatření 
obecné povahy č. 42/2014, opatření obecné povahy č. 44/2015, opatření obecné 
povahy č. 45/2015, opatření obecné povahy č. 46/2016 (změna zrušena rozsudkem 
MS v Praze), opatření obecné povahy č. 47/2016, opatření obecné povahy č. 48/2017, 
opatření obecné povahy č. 49/2017, opatření obecné povahy č. 50/2018, 
opatření obecné povahy č. 51/2018, opatření obecné povahy č. 53/2018  
a opatření obecné povahy č. 54/2018.

IV.  Ode dne účinnosti změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
(§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád) se nepoužije:

  ― Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, 
o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy,  
ve znění platném ode dne 22. 10. 2009 (dne vydání opatření obecné povahy 
č. 6/2009, kterým byla vydána změna Z 1000/00).

  ― Legendy výkresů č. 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 31, 33, 36 a 37 grafické části 
platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění platném 
ode dne 22. 10. 2009 (dne vydání opatření obecné povahy č. 6/2009,  
kterým byla vydána změna Z 1000/00).





příloha č. 1
oop č. 55/2018

Regulativy 
funkčního 

a prostorového 
uspořádání 

území hlavního 
města Prahy

[ Pojmy používané v této príloze jsou vysvetleny v oddílu 15. ]
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oddíl 1 cíl územního plánu

(1) Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění platném ke dni 30. 6. 1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem 
pro místní rozvoj pod č. j. 8845/98-31/766 ze dne 1. 9. 1998 ve smyslu čl. II bod 1 
zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

(2) Územní plán hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na 
území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území 
a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních 
a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města 
Prahy č. 31/7 ze dne 21. 10. 1993:

a) řeší město s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodářské 
centrum státu, centrum kultury, vzdělanosti, turismu, dopravní křižovatku 
evropského významu a centrum pracovních příležitostí a vybavenosti 
pražského regionu;

b) rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných 
a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních, historických, 
architektonických a urbanistických hodnot;

c) respektuje jedinečný obraz města, který nelze dalším vývojem a výstavbou 
narušit a který je dán spolupůsobením konfigurace terénu, významného 
fenoménu řeky Vltavy s jejími ostrovy, přítoky a navazující krajinou 
a dochovanými kulturně-historickými hodnotami, které se postupně po staletí 
utvářely;

d) respektuje především historické jádro města, vyhlášené jako Památková 
rezervace v hlavním městě Praze, zapsané v seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO;

e) organizuje území, zejména decentralizuje komerční aktivity do soustavy 
sekundárních center a rozvíjí radiálně okružní systém komunikací s cílem snížit 
dopravní zatížení centrální části a zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj.

1

Příloha č. 1  OOP č. 55/2018regulativy     
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oddíl 2urbanistická koncepce

(1) Urbanistická koncepce hlavního města Prahy je založena na vyváženém využití 
a rozvoji tří historicky utvářených pásem: celoměstského centra, kompaktního 
města a vnějšího pásma.

(2) Celoměstské centrum je tvořeno severní částí historického jádra (Památkové 
rezervace v hlavním městě Praze). Územní plán ho rozšiřuje do prostorů  
Bubny-Zátory, Smíchov, Karlín a Vinohrady, s cílem snížit dopravní zatížení 
historického jádra decentralizací komerčních aktivit.

(3) Kompaktní město zahrnuje původní pražská předměstí s blokovou zástavbou, 
zahradní města z období před 2. světovou válkou a zástavbu pražských sídlišť. 
Územní plán rozšiřuje kompaktní město o rozvojové plochy určené pro bytovou 
výstavbu městského charakteru a pro další funkce celoměstského i lokálního 
významu. V souladu se zásadou polycentrického řešení hlavního města Prahy 
jsou navržena významná centra přebírající některé celoměstské funkce: Dejvice, 
Nové Butovice, Palmovka, Pankrác a Opatov. Nejvýznamnější plochy rozšířeného 
kompaktního města jsou v prostorech Barrandov, Západní Město, Letňany – 
Kbely, Horní Počernice – Černý Most, Kunratice. V návaznosti na obytnou funkci 
jsou umístěny plochy pracovních příležitostí minimalizující dojížďku za prací. 
Restrukturalizace pražského průmyslu uvolňuje plochy původních průmyslových 
areálů situovaných uvnitř obytné zástavby a umožňuje jejich transformaci na 
plnohodnotné městské čtvrti s dosud chybějící vybaveností, bydlením a zelení.

(4) Vnější pásmo, jehož podstatou je příměstská krajina s původně venkovským 
osídlením, je v územním plánu doplněno o nízkopodlažní formy bydlení 
navazující na zástavbu stávajících sídel. Podstatnými prvky tohoto pásma jsou 
zemědělský půdní fond, lesní porosty a pozemky určené k plnění funkce lesa, 
dále přírodní prvky zeleně, které přecházejí z volné krajiny do kompaktního 
města a celoměstského centra formou parků a parkově upravených ploch. 
Územní plán doplňuje uvedené stávající prvky v radiálních i tangenciálních 
směrech do spojitého systému zeleně. Součástí krajiny jsou vodní plochy a toky, 
které jsou spolu s přilehlým územím chráněny jako významná součást krajinného 
rázu a jako obohacení biodiverzity pro svou mikroklimatickou, hygienickou 
a estetickou hodnotu.

(5) Na území hlavního města Prahy bezprostředně navazuje pražský region, který 
zahrnuje centrální část Středočeského kraje, tvořenou územím okresů Praha-
východ, Praha-západ, převážnou částí okresu Beroun, Kladno, Mělník a malou 
částí okresů Kolín a Nymburk s vazbami na území hlavního města. Mezi 
jádrem regionu – hlavním městem Prahou a ostatním územím regionu existuje 
vzájemná interakce, kdy Praha je pro region centrem pracovních příležitostí, 
vybavenosti a školství; region je pro hlavní město Prahu zdrojem pracovních sil, 
zázemím krátkodobé rekreace a nositelem nadřazené sítě dopravy a technické 
infrastruktury. Vzájemné vazby se nejsilněji projevují v rozvojové oblasti 
Praha (OB1 Praha dle PÚR ČR) vymezené v Zásadách územního rozvoje (ZÚR) 
Středočeského kraje správními obvody ORP Beroun, Kladno, Kralupy n. Vltavou, 
Neratovice, Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Český Brod, Říčany, 
Černošice, Benešov, Rakovník a Slaný.
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(6) Prostorové uspořádání hlavního města Prahy je specifické:

a) proporcemi a obrazem historického jádra (Památkové rezervace v hlavním 
městě Praze) s jeho uličními prostory, náměstími, historickými zahradami 
a parky, řekou Vltavou s ostrovy a nábřežími, architektonickými dominantami, 
utvářením terénu s dominantním meandrem Vltavy, údolími jejích přítoků 
i výraznými náhorními plošinami nad zachovanými přírodně hodnotnými svahy;

b) výsledkem pozitivní lidské činností při tvorbě krajiny i kultivovaného 
městského prostředí sestávající ze zakládání historických obor a zahrad, 
příměstských hájů a významných městských parků v centrální části;

c) dochovanými historickými jádry městských částí s prvky tvarosloví 
lidové architektury.

(7) Uvedené prvky prostorového utváření hlavního města Prahy jsou měřítkem 
a limitem pro hodnocení nové výstavby v území a je nutné je chránit a rozvíjet při 
rozhodování v území a při pořizování navazující územně plánovací dokumentace.

(8) Neoddělitelnou součástí urbanistické koncepce je územní systém ekologické 
stability (dále jen ÚSES). Koncepce ÚSES vychází z územně technického podkladu 
„Nadregionální a regionální ÚSES ČR”, pořízeného v roce 1996 Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Systém je doplněn o prvky lokálního (místního) významu 
a interakční prvky, představuje vybranou část systému zeleně a vodních prvků 
se zcela specifickými požadavky na realizaci.

(9) Dopravní infrastruktura se podílí na urbanistické koncepci hlavního města 
Prahy zejména:

a) řešením nadřazené komunikační sítě města, která je tvořena dvěma okruhy, 
Pražským (silničním) a Městským, a na ně navazujícími sedmi radiálami 
a dvěma spojkami;

a.1)  Pražský (silniční) okruh slouží pro vedení dopravy, která je vůči 
městu tranzitní, a dále pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy 
a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi jednotlivými okrajovými 
částmi města.

a.2)  Městský okruh je navržen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou převzal 
většinu dopravních vztahů směřujících přes centrum města a rozvedl je 
po obvodě k jednotlivým cílům, odlehčil dopravní síti středního pásma 
města, a tím umožnil co nejvyšší plynulost dopravy nezbytnou pro 
minimalizaci vlivů dopravy na životní prostředí.

a.3)  Radiály jsou celoměstsky významné komunikace zajišťující realizaci velké 
části vnitroměstských vztahů, plní též funkci dopravního propojení mezi 
Pražským a Městským okruhem.

b) stavbami a zařízeními systému Pražské integrované dopravy (PID), 
který je tvořen

b.1)  městskou hromadnou dopravou s metrem jako základním prostředkem. 
Doplňkovými systémy jsou tramvajová a autobusová doprava, lanová 
dráha a vodní doprava,

b.2)  příměstskou a městskou železniční dopravou a příměstskou 
autobusovou dopravou,

b.3)  záchytnými parkovišti P+R.
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c) železničním uzlem Praha, který je tvořen soustavou deseti železničních tratí 
radiálně zaústěných do hlavního a Masarykova nádraží, doplněnou pražskými 
spojovacími tratěmi. Jsou vytvořeny podmínky pro možné zaústění železničních 
tratí vysokých rychlostí;

d) leteckou mezinárodní i vnitrostátní dopravou, která je soustředěna na Letiště 
Václava Havla Praha, na němž se v budoucnu počítá se systémem 3 vzletových 
a přistávacích drah v uspořádání se dvěma paralelními dráhami a jednou 
křižující dráhou;

e) vodní cestou a přístavy na řece Vltavě a Berounce (po přístav Radotín) pro 
osobní i nákladní dopravu, limitovanou kapacitou plavebních komor Podbaba 
a Smíchov. Stávající přístav v Radotíně bude určen pro nákladní lodní dopravu 
(obchodní přístav), rozšířená nová část přístavu Radotín bude plnit ochrannou 
funkci, část nového přístavu Radotín bude určena výhradně pro sportovní 
a rekreační lodě.

(10) Technická infrastruktura ovlivňuje urbanistickou koncepci hlavního města Prahy 
systémy zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, 
teplem, plynem, přenosu informací (elektronických komunikací) a soustavou 
vodních toků s výraznou městotvornou funkcí:

a) základem systému zásobování vodou jsou mimopražské zdroje Želivka a Káraný 
a úpravna vody v Podolí;

b) základem systému odkanalizování je Ústřední čistírna odpadních vod na 
Císařském ostrově a kalové hospodářství umístěné mimo Císařský ostrov;

c) základem systému zásobování elektrickou energií jsou vstupní 
transformovny 400/110 kV Chodov, Řeporyje, Sever, 220/110 kV Malešice 
a napájecí body 110 kV;

d) na pravém břehu Vltavy tvoří systém centralizovaného zásobování teplem (CZT) 
propojená pražská teplárenská soustava (PTS) s hlavním zdrojem Elektrárnou 
Mělník a na levém břehu Vltavy systém CZT je tvořen ostrovními soustavami 
CZT a blokovými kotelnami;

e) základními články zásobování plynem jsou vysokotlaké (VTL) plynovody 
(s tlakem nad 40 barů a o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně) s hlavními 
regulačními stanicemi s tlakem nad 40 barů Měcholupy, Třeboradice 
a Drahelčice a sítí regulačních stanic o tlakové úrovni 4 až 40 barů včetně;

f) základem elektronických komunikací jsou systémy telekomunikací 
a radioreléových spojů s příslušnými technologickými zařízeními;

g) využití ploch u vodních toků omezované povodňovými průtoky je umožňováno 
u Vltavy a Berounky protipovodňovými opatřeními, u ostatních toků retenčními 
nádržemi a poldry a vodohospodářskými opatřeními v jejich povodí.
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oddíl 3 plochy s rozdílným 
způsobem využití

3a) 
struktura využití ploch

(1) Území města je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití členěné 
do následujících kategorií:

obytné:
OB – čistě obytné
OV – všeobecně obytné

smíšené:
SV – všeobecně smíšené
SMJ – smíšené městského jádra

výroby a služeb:
VN – nerušící výroby a služeb
VS – výroby, skladování a distribuce

 
sportu a rekreace:

SP – sportu
SO – oddechu

zvláštních komplexů občanského vybavení:
ZOB – obchodní
ZVS – vysokoškolské
ZKC – kultury a církve
ZVO – ostatní

 
veřejného vybavení:

VV – veřejné vybavení
VVA – armáda a bezpečnost

dopravní infrastruktury:
SD, S1, S2, S4 – vybraná komunikační síť
DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály
DL – dopravní, vojenská a sportovní letiště
DGP – garáže a parkoviště
DH – plochy a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P+R
DP – přístavy a přístaviště, plavební komory
DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství

technické infrastruktury:
TVV – vodní hospodářství
TVE – energetika
TI – zařízení pro přenos informací
TVO – odpadové hospodářství

těžby surovin:
TEP – těžba surovin
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vodních ploch a suchých nádrží (poldrů):
VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály
SUP – suché nádrže (poldry)

krajinné a městské zeleně:
LR – lesní porosty
ZP – parky, historické zahrady, hřbitovy
ZMK – zeleň městská a krajinná
IZ – izolační zeleň
NL – louky a pastviny

pěstební:
PS – sady, zahrady a vinice
PZA – zahradnictví
PZO – zahrádky a zahrádkové osady
OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

3b) 
měřítko plánu, vymezení a zobrazení 
ploch s rozdílným způsobem využití, 

podměrečné plochy

(1) Základním měřítkem územního plánu je měřítko 1 : 10 000.

(2) Nejmenší zobrazovanou plochou (plochou s rozdílným způsobem využití) 
je plocha 2 500 m2.

(3) Hranice ploch s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkresu č. 4 
územního plánu čarou o tloušťce 0,25 mm v měřítku 1 : 10 000.

(4) Při nepřesnosti kresby hranic ploch s rozdílným způsobem využití ve vztahu 
k hranicím pozemků, kdy hranice plochy má vést jednoznačně po hranici pozemku 
a ve velmi omezeném rozsahu se od této hranice pozemku odchyluje, lze považovat 
za podmíněně přípustné ztotožnění hranice plochy s hranicí pozemku za podmínky, 
že odchylka nepřekročí 1,0 mm, tj. 10 m na obě strany od osy čáry v měřítku 
územního plánu hlavního města Prahy.

(5) Další podmíněně přípustné odchylky jsou stanoveny v příslušných oddílech.

(6) Územní plán zobrazuje zpravidla využití ploch na zemském povrchu s výjimkou 
mostů, estakád apod., kde je znázorněna nejvyšší vrstva. Využití plochy pod těmito 
konstrukcemi se předpokládá jako plynulé pokračování využití ploch na terénu 
v případě, že je po obou stranách těchto konstrukcí využití shodné. V případě 
rozdílného využití je způsob využití dán převažujícím charakterem území.

(7) Využití podzemí v místech bez nadzemní zástavby nebo využití na konstrukci nad 
nezastavěnou plochou je přípustné za podmínky, že není v rozporu s využitím 
stanoveným plánem.

(8) Plocha o rozloze menší než 2 500 m2, zpravidla pro umístění veřejné infrastruktury, 
je v případě potřeby znázorněna tzv. pevnou značkou, tj. kódem plochy s rozdílným 
způsobem využití v obdélníku. Grafická značka symbolizuje těžiště umístění 
podměrečné plochy.
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(9) Při umísťování staveb a zařízení v plochách, ve kterých je pevnou značkou 
definováno jiné využití, zpravidla pro veřejnou infrastrukturu, je nezbytné zajistit 
podmínky pro její umístění (v případě nerealizované stavby nebo zařízení), resp. 
pro její neomezený provoz (v případě stávající stavby nebo zařízení).

(10) Plocha pro umístění veřejné infrastruktury nebo parku, jehož umístění v rámci 
rozvojové nebo transformační plochy není plánem možné přesně vymezit, je 
znázorněna tzv. plovoucí značkou, tj. kódem způsobu využití v kruhu. Při změnách 
v území je nezbytné zajistit podmínky pro umístění využití symbolizovaného 
plovoucí značkou a doložit je v podrobnosti dostatečné pro stanovení a posouzení 
konkrétního umístění a velikosti plochy, např. zastavovací studií nebo dohodou 
o parcelaci – viz též oddíl 5.

(11) Veřejná prostranství (plochy DU) vymezená územním plánem v rozvojových nebo 
transformačních územích samostatnou plochou lze realizovat v odlišné poloze 
a tvaru i v přesahu do sousední plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, 
že sousední plocha umístění veřejného prostranství umožňuje a že bude zachován 
jeho účel a plošný rozsah.

(12) Umístění veřejného prostranství v odlišné poloze a tvaru je nezbytné doložit 
v podrobnosti dostatečné pro posouzení navrhovaného řešení a velikosti plochy 
veřejného prostranství (plochy DU) – viz též oddíl 5 odst. 2j).

(13) Vodní plochy a suché nádrže (poldry), včetně souvisejících funkčních objektů, 
vymezené územním plánem jako plochy VOP – vodní toky a plochy, plavební 
kanály nebo SUP – suché nádrže (poldry) nově umisťované do ploch krajinné 
a městské zeleně lze posoudit jako podmíněně přípustné v odlišné poloze a tvaru 
za podmínky zachování jejich účelu a odpovídajícího plošného rozsahu

3c)
podmínky pro posuzování ploch  
s rozdílným způsobem využití

(1) Při umísťování stavby na hranici ploch s rozdílným způsobem využití musí být 
vždy přihlédnuto k funkci navazující plochy.

(2) Stavby a zařízení, která neodpovídají využití ploch stanovenému ve výkresu č. 4, 
nelze umístit a rovněž nelze povolit změny užívání stávajících staveb v rozporu se 
stanoveným způsobem využití s výjimkou případů uvedených v pododdílu 3c) odst. 
(5). Přípustné je též umístění staveb závazně vymezených v ostatních výkresech 
územního plánu, zejména liniových staveb technické a dopravní infrastruktury.

(3) Značka „zeleň vyžadující zvláštní ochranu (∙)“ umístěná v zastavitelných plochách 
upozorňuje na stávající kvalitní vzrostlou a perspektivní zeleň. Zahrnuje dřeviny 
vysokého funkčního, estetického a kompozičního významu, které je nutné při 
změnách v území v maximální míře zachovat.

(4) U stávajících staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichž využití neodpovídá 
využití stanovenému pro plochu, ve které jsou umístěny, mohou být prováděny 
stavební úpravy, pokud nedojde ke zvětšení zastavěné plochy ani objemu stavby, 
ani ke změně využití, a u inženýrských sítí technické infrastruktury k vychýlení 
od stávající trasy.
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1
§ 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny  
ve znění pozdějších předpisů.

2
V souladu s nařízením 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy 
(Pražské stavební předpisy) 
nebo je nahrazujícím předpisem.

(5) U staveb dle odst. (4) dále platí

  ― podmíněně přípustné je navýšení hrubých podlažních ploch (HPP)

a) u zahrádkové chaty do max. 25 m2 HPP (včetně teras, verand a vstupů), 1

b) u staveb pro rodinnou rekreaci do max. 80 m2 HPP, 2

c) u ostatních staveb do 250 m2 HPP nejvýše o 60 % HPP oproti stávajícímu stavu,

d) u staveb nad 250 m2 HPP nejvýše o 40 % HPP oproti stávajícímu stavu;

  ― změna využití oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti územního 
plánu je podmíněně přípustná za podmínky, že nedojde k narušení hodnot 
území, urbanistické koncepce, zhoršení životního prostředí a jinému 
znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti navazujících ploch.

(6) Pro vybrané plochy v centrální části města, které jsou zobrazeny ve výkresu č. 36, 
je stanoven minimální podíl bydlení. U posuzovaných stavebních záměrů (společně 
řešeného celku) nesmí podíl bydlení poklesnout pod stanovené minimum, případně 
nesmí poklesnout vůbec, pokud již ve stávajícím stavu podíl bydlení nedosahuje 
stanoveného minima.

(7) Jako podmíněně přípustnou lze posoudit odchylku od stanoveného podílu bydlení 
za podmínky, že

a) bude prokázána a odůvodněna nemožnost využití pro bydlení z hlediska 
zatížení životního prostředí či vzhledem k charakteru posuzované lokality,

b) u nástaveb, přístaveb a stavebních úprav objektů, kde stávající kolaudovaný 
podíl bydlení je nižší než stanovený minimální podíl a současně dosahuje 
alespoň 20 % hrubé podlažní plochy, bude tento podíl navýšen.

(8) Podmínky pro umisťování staveb a pro využití v plochách s rozdílným způsobem 
využití jsou z hlediska hlavního, přípustného, podmíněně přípustného 
a nepřípustného využití specifikovány v oddílech 4 a 5.

(9) V souladu s územním plánem je takové využití, které je v oddílech 4 a 5 
uvedené jako hlavní, přípustné a dále podmíněně přípustné využití, pokud bude 
konstatováno splnění stanovených podmínek. Přípustné je též využití podle 
odst. (2) 2. věta tohoto oddílu. Využití nejmenované bude posuzováno jako 
podmíněně přípustné s podmínkou, že svým charakterem odpovídá hlavnímu 
či přípustnému využití.

(10) Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkresu č. 4.
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oddíl 4 obytné a smíšené plochy, 
plochy výroby a služeb, 

sportu a rekreace 
a zvláštní komplexy

(�) 
plochy obytné

1a) 
ob – čistě obytné

Hlavní využití:
Plochy pro bydlení.

Přípustné využití:
Byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická 
zařízení, zařízení sociálních služeb.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit zařízení 
pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 300 m2, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, 
školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární 
zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, 
sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; 
stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); 
zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící 
výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
2 000 m2) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně 
sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího území a omezena využitelnost 
dotčených pozemků.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí 
pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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1b) 
ov – všeobecně obytné

Hlavní využití:
Plochy pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

Přípustné využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, 
kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, malá 
ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba a služby, veterinární zařízení a administrativa 
v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravování.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické 
stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou 
hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, ubytovací zařízení, stavby a plochy 
pro administrativu, malé sběrné dvory, sběrny surovin, parkoviště P+R, garáže, čerpací 
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílnou část garáží a polyfunkčních 
objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody 
bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(2) 
plochy smíšené

2a) 
sv – všeobecně smíšené

Hlavní využití:
Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro 
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování 
polyfunkčnosti území.

Přípustné využití:
Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, 
s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa 
v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení 
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s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, 
kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, 
mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou 
správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, 
veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice 
pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.
Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Podmíněně přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím 
v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území 
definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení 
záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací 
stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny 
surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

2b) 
smj – smíšené městského jádra

Hlavní využití:
Smíšené (kombinované) využití ploch v centrální části města a centrech městských 
čtvrtí, zejména občanské vybavení a bydlení.

Přípustné využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení veřejného stravování, ubytovací 
zařízení, stavby pro administrativu, školy, školská, vysokoškolská a ostatní vzdělávací 
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, sportovní, kulturní, zábavní, církevní 
zařízení, zařízení zdravotnická a sociálních služeb, stavby pro veřejnou správu, nerušící 
služby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.

Podmíněně přípustné využití:
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním 
využitím. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 80 000 m2, hygienické stanice, zařízení záchranného 
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bezpečnostního systému, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez 
servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů.
Veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení a malé sběrné 
dvory v případě, že posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí s plochou SV a že 
nebude narušena struktura souvisejícího území.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(3) 
plochy výroby a služeb

3a) 
VN – nerušící výroby a služeb

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění výroby a služeb všeho druhu, včetně skladů a skladovacích 
ploch, které nesmějí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.

Přípustné využití:
Dvory pro údržbu pozemních komunikací, veterinární zařízení, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení veřejného stravování, administrativní 
zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných 
hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, 
manipulační plochy.
Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum 
(související s hlavním využitím).
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, 
pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
ubytovací zařízení pro zaměstnance, služební byty.
Dále lze umístit lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady 
hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci 
odpadů, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, 
sportovní zařízení. Pro podmíněně přípustné využití platí, že využití nebude svými vlivy 
narušovat provoz a užívání staveb a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad 
přijatelnou míru.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.
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3b) 
vs – výroby, skladování a distribuce

Hlavní využití:
Plochy pro umístění výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací a distribuční plochy.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro průmyslovou, zemědělskou rostlinnou výrobu, stavební 
i řemeslnou výrobu, opravárenská a údržbářská zařízení, služby, dopravní areály, plochy 
a zařízení pro skladování. Stavby a zařízení pro zpracování a skladování chemikálií, 
sběrné dvory, stavební dvory, betonárny, dvory pro údržbu pozemních komunikací, 
stavby pro skladování a deponování zboží a materiálu, pro celní odbavování nákladů, 
zařízení pro provoz a údržbu.
Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému, archivy 
a depozitáře, zařízení veřejného stravování, administrativní zařízení, obchodní zařízení 
s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, ambulantní zdravotnická 
zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro 
provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy, kompostárny a zařízení 
k recyklaci odpadů.
Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum, služby, související 
s hlavním využitím.
Parkovací a odstavné plochy, garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, 
pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
služební byty.
Dále lze umístit specializovaná obchodní a distribuční zařízení, stavby pro chov 
hospodářských nebo kožešinových zvířat, hnojiště a silážní jámy, autovrakoviště.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude narušen provoz a užívání staveb 
a zařízení v okolí a zhoršeno životní prostředí nad přípustnou míru.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

(4) 
plochy sportu a rekreace

4a) 
sp – sportu

Hlavní využití:
Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.

Přípustné využití:
Klubová zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
300 m2, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní 
zařízení, kulturní zařízení, školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, služby – 
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to vše související s hlavním využitím; zároveň platí, že součet plochy staveb a zařízení 
nesportovního využití nepřekročí 20 % plochy SP.
Vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň, 
cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.
Dále lze umístit vozidlové komunikace, technickou infrastrukturu za podmínky, 
že nedojde k nepřijatelnému zhoršení životního prostředí, obchodní a ubytovací zařízení 
a související využití nesportovního charakteru nad souhrnný rozsah 20 % plochy SP.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude významně omezeno hlavní 
a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

4b) 
so – oddechu

Hlavní využití:
Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím 
a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území 
a jejichž hlavní součástí je zeleň.

Využití ploch oddechu je dále specifikováno kódy 1–7:
SO1 – přírodní rekreační plochy
SO2 – golfová hřiště
SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy
SO4 – částečně urbanizované rekreační plochy – zařízení turistického ruchu
SO5 – částečně urbanizované rekreační plochy – zvláštní rekreační aktivity
SO6 – částečně urbanizované rekreační plochy – naučné a poznávací aktivity
SO7 –   částečně urbanizované rekreační plochy – zařízení pro organizovaný pobyt 

dětí v přírodě

Kódy v plochách SO jsou vyznačeny ve výkresu č. 4 a 31.

so1 – přírodní rekreační plochy

Přípustné využití:
Zeleň, pobytové louky, nekrytá veřejně přístupná hřiště s vyloučením zařízení 
stavebního charakteru.
Vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace 
a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, plošná zařízení technické 
infrastruktury, stavby a zařízení pro provoz a údržbu.
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Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

so2 – golfová hřiště

Přípustné využití:
Golfová hřiště, zeleň.
Klubová zařízení a stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.
Vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení 
veřejného stravování, malá ubytovací zařízení, služby, plošná zařízení technické 
infrastruktury, parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

so3 – částečně urbanizované rekreační plochy

Přípustné využití:
Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí, 
pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním využitím.
Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní 
funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, 
liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové, obchodní zařízení 
s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného 
stravování, malá ubytovací zařízení, klubová zařízení a služby související s hlavním 
využitím, plošná zařízení technické infrastruktury. Revitalizace vodních toků a ploch za 
účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.
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Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

so4, so5, so6, so7 – 
částečně urbanizované rekreační plochy – 

zařízení turistického ruchu, 
zvláštní rekreační, naučné a poznávací aktivity

Přípustné využití:
Rekreační a sportovní zařízení bez krytých sportovišť, převážně nekrytá zařízení 
turistického ruchu, pobytové louky, rekreační a naučně poznávací zařízení, zařízení 
pro organizovaný pobyt dětí v přírodě zejména mimoškolní zařízení pro děti, přírodní 
koupaliště, jezdecké areály, parkúry, kynologická cvičiště, autokempinky, tábořiště, 
zoologické a botanické zahrady, centra ekologické výchovy, skautské základny apod. 
při zachování významného podílu zeleně v ploše vymezené daným způsobem využití 
a zachování přírodního charakteru území.
Zeleň, dětská hřiště, vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce 
vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit klubová 
zařízení a stavby a zařízení pro provoz a údržbu, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací 
zařízení, plošná zařízení technické infrastruktury, parkovací a odstavné plochy se zelení, 
komunikace vozidlové.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

(5) 
plochy zvláštních komplexů 

občanského vybavení

Komplexy převážně nadmístního významu s velkou koncentrací funkcí obchodních, 
vysokoškolských, kulturně-společenských, sportovních, naučných a vzdělávacích aktivit, 
komplexy a areály určené pro rozvoj nových technologií a pro další funkce, které nemají 
samostatně specifikovaný druh plochy.
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3
Školy a školská zařízení 

ve smyslu § 7 školského zákona, 
zapsané do rejstříku škol 

a školských zařízení, zapisované 
MŠMT ČR, na základě § 143 odst. 2 

a podle § 148 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 

(školského zákona).

5a) 
zob – obchodní

Hlavní využití:
Plochy pro umístění velkokapacitních maloobchodních a velkoobchodních zařízení 
s doprovodnými funkcemi.

Přípustné využití:
Administrativní, obslužné, stravovací, sportovní a kulturně-společenské využití jako 
doprovodné funkce k hlavnímu využití, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci.
Školská a ostatní vzdělávací zařízení související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, dětská hřiště, cyklistické stezky, pěší komunikace 
a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně 
nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
ubytovací zařízení a služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz 
PID, sběrny surovin a malé sběrné dvory.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

5b)
zvs – vysokoškolské

Hlavní využití:
Plochy pro umístění vysokých škol a vysokoškolských zařízení, jejich výuková, 
stravovací, ubytovací, sportovní a správní zařízení, včetně staveb a zařízení pro vědu 
a výzkum.

Přípustné využití:
Školská zařízení 3, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 2 000 m2.
Kongresová a výstavní centra, kulturní zařízení, církevní zařízení, ambulantní 
zdravotnická zařízení, stavby a zařízení pro provoz a údržbu – to vše související 
s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu  
a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin 
a malé sběrné dvory.
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

5c) 
zkc – kultury a církve

Hlavní využití:
Plochy pro kulturní a církevní zařízení všech typů, zejména muzea, galerie, divadla, 
koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, 
církevní zařízení.

Přípustné využití:
Zařízení pro neorganizovaný sport. Ambulantní zdravotnická zařízení, administrativní 
zařízení, související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit školská 
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, lůžková zdravotnická zařízení, zařízení 
sociálních služeb, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
300 m2, zařízení veřejného stravování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit ubytovací zařízení do 100 lůžek, drobnou nerušící výrobu a služby, 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

5d) 
zvo – ostatní

Hlavní využití:
Plochy pro umístění areálů a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace 
a koncentrované aktivity neuvedené v jiných plochách pro zvláštní komplexy 
občanského vybavení.

Přípustné využití:
Obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, stavby 
a zařízení pro veřejnou správu, stavby a zařízení pro administrativu, služby, zařízení 
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veřejného stravování, hotelová a ubytovací zařízení, víceúčelové stavby a zařízení pro 
kulturu a sport, stavby a zařízení pro výstavy a kongresy, velké sportovní a rekreační 
areály, vysoké školy a vysokoškolská zařízení, kulturní stavby a zařízení, muzea, galerie, 
divadla, koncertní síně, multifunkční kulturní a zábavní zařízení, archivy a depozitáře, 
církevní zařízení, vědecké a technologické parky, inovační centra, školská zařízení, 
zdravotnická zařízení, sportovní zařízení, veterinární zařízení, zařízení sociálních 
služeb, zařízení záchranného bezpečnostního systému.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit plochy 
a zařízení pro skladování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit zvláštní komplexy obchodní, vysokoškolské a pro kulturu a církev za 
podmínky, že jejich umístění bude součástí celkové urbanistické koncepce.
Drobnou nerušící výrobu, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice 
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným 
způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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oddíl 5

3
Školy a školská zařízení  
ve smyslu § 7 školského zákona, 
zapsané do rejstříku škol 
a školských zařízení, zapisované 
MŠMT ČR, na základě § 143 odst. 2 
a podle § 148 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání 
(školského zákona).

4
Zařízení sociální péče  
ve smyslu zákona č. 108/2006, 
o sociálních službách.

plochy pro veřejnou 
infrastrukturu, městskou 

a krajinnou zeleň

(1) 
plochy veřejného vybavení

Při umisťování veřejného vybavení v plochách VV musí být přednostně zohledněny 
základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb 
s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení. Hlavní a přípustné využití v ploše 
vymezené daným způsobem využití musí mít převažující podíl z celkové kapacity plochy.

1a) 
vv – veřejné vybavení

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro 
školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný 
bezpečnostní systém.

Přípustné využití:
Školy a školská zařízení 3, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, 
zařízení sociálních služeb 4, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního 
systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely 
a modlitebny, nerušící služby – to vše související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu 
a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských 
zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona.
Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
ubytovací zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů 
a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé 
sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným 
způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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1b) 
vva – armáda a bezpečnost

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro zařízení a areály pro armádu a bezpečnostní složky, zařízení pro 
záchranný bezpečnostní systém, vězeňská zařízení.

Přípustné využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová 
vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
kulturní zařízení, zdravotnická a zařízení sociálních služeb, sportovní zařízení, 
obchodní zařízení, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, 
administrativní zařízení a služby, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže, 
čerpací stanice pohonných hmot.
Dále lze umístit zařízení a plochy pro provoz PID.
Využití uvedené jako hlavní a přípustné v plochách VV je přípustné za podmínky,  
že se jedná o plochy či objekty, jejichž využití pro původní účel není vázáno veřejně 
prospěšnou stavbou.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(2) 
plochy  

dopravní infrastruktury
(1) Nadřazený celoměstský systém dopravy je závazný, níže uvedené případy jsou 

podmíněně přípustné:

a) odchylka od rozhraní plochy nebo koridoru liniových staveb dopravní 
infrastruktury a sousedící plochy, vyplývající z podrobnějšího prověření 
stavby za podmínky, že nepřekročí 2,0 mm, tj. 20 m na obě strany od osy čáry 
v měřítku územního plánu hlavního města Prahy;

b) odchylka od tvaru křižovatek v rámci ploch, v nichž je umístění vozidlových 
komunikací přípustné;

c) odchylka trasy tunelových úseků dopravních staveb s výjimkou stanic metra  
za podmínky, že návaznost na povrchové úseky se nemění;
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d) odchylka trasy liniových dopravních staveb ve velkých rozvojových územích 
(VRÚ) a velkých územích rekreace (VÚR) za podmínky, že jejich modifikovaná 
poloha leží v plochách, kde je dopravní infrastruktura přípustná a bude 
zdůvodněna a doložena;

e) řešení cyklistické infrastruktury v jiné poloze (mimo vymezený koridor) za 
podmínky, že plnohodnotně nahradí požadované propojení uzlových bodů 
vymezeného systému a odchýlená poloha leží v plochách, kde je cyklistická 
infrastruktura přípustná nebo podmíněně přípustná. Plnohodnotnou náhradou 
se rozumí max. prodloužení trasy o 10 % a zvětšení sklonu o 2 %.

(2) Realizace prvků cyklistické infrastruktury mimo stanovený systém, vyjádřený 
koridory cyklistických tras, je přípustná v souladu s podmínkami ploch s rozdílným 
způsobem využití.

(3) V koridorech vymezeného průběhu cyklistických tras je nezbytné zachovat 
prostupnost území a při rozhodování o změnách v území zajistit podmínky  
pro realizaci vhodných prvků cyklistické infrastruktury.

(4) Umístění staveb a zařízení tramvajových tratí, železničních zastávek a záchytných 
parkovišť P+R mimo vymezený systém, vyjádřený ve výkresu č. 5, je přípustné 
v souladu s podmínkami ploch s rozdílným způsobem využití, jejichž regulativy 
umožňují plochy pro provoz PID.

(5) Základní dopravní systém města je vymezen ve výkresu č. 5.

2a) 
sd – dálnice, pražský okruh, silnice i. třídy

Hlavní využití:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, která je součástí nadřazeného 
komunikačního systému.

Přípustné využití:
Dálnice, silnice I. třídy, místní komunikace funkční skupiny A 5.
Zeleň, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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2b) 
s1 – nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu

Hlavní využití:
Plochy pro provoz automobilové dopravy, sloužící pro provoz nadřazeného 
komunikačního systému a částečně pro provoz PID.

Přípustné využití:
Komunikace celoměstského významu funkční skupiny B 5  
(Městský okruh, radiály, spojky), silnice I. třídy.
Zeleň, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Plochy pro provoz PID, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

2c) 
s2 – sběrné komunikace městského významu

Hlavní využití:
Plochy pro provoz automobilové dopravy a PID.

Přípustné využití:
Sběrné komunikace funkční skupiny B 5, obslužné komunikace funkční skupiny C 5.
Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Není stanoveno.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

2d) 
s4 – ostatní dopravně významné komunikace

Hlavní využití:
Provoz automobilové dopravy a PID.

Přípustné využití:
Ostatní komunikace funkčních skupin B 5 a C 5 zařazené do vybrané komunikační sítě.
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Parkovací a odstavné plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Není stanoveno.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

2e) 
dz – tratě a zařízení železniční dopravy,  

nákladní terminály

Hlavní využití:
Plochy a zařízení pro provoz železniční dopravy a terminály nákladní dopravy ve vazbě 
na železniční dopravu.

Přípustné využití:
Plochy, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu včetně provozně-
technologického zázemí, zařízení sloužící vlečkovému provozu mimo areály.
Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID včetně parkovišť P+R.
Stavby, plochy a zařízení pro skladování a deponování zboží a materiálu, území sloužící 
k překládání nákladů mezi různými druhy dopravy ve vazbě na železniční dopravu.
Služební byty, klubová zařízení, obchodní zařízení, administrativní zařízení a služby, 
související s hlavním využitím.
Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové sloužící stavbám 
a zařízením uspokojujícím potřeby plochy vymezené daným způsobem využití, 
technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
kulturní zařízení.
Dále lze umístit: komunikace vozidlové, cyklistické stezky, garáže a parkovací 
a odstavné plochy, malé sběrné dvory. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude 
omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

2f) 
dl – dopravní, vojenská a sportovní letiště

Hlavní využití:
Plochy a zařízení pro provoz letecké dopravy.
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Přípustné využití:
Plochy a zařízení sloužící civilnímu letovému provozu (dopravní letiště).
Plochy a zařízení sloužící vojenskému letovému provozu (vojenská letiště).
Plochy a zařízení sloužící sportovnímu letovému provozu (sportovní letiště).
Pro všechny typy letišť je přípustné využití: stavby a zařízení pro provoz a údržbu. 
Školská a ostatní vzdělávací zařízení související s hlavním využitím.
Zeleň, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy, drobné vodní plochy, 
technická infrastruktura související s hlavním využitím.
Pro dopravní letiště je přípustné využití: zařízení a plochy pro provoz PID.

Podmíněně přípustné využití:
Pro dopravní a vojenská letiště platí, že pro uspokojení potřeb souvisejících 
s hlavním a přípustným využitím lze umístit: administrativní zařízení, plochy 
a zařízení pro skladování, služební byty.
Pro dopravní letiště dále platí, že pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním 
a přípustným využitím lze umístit: obchodní zařízení, hotelová a ubytovací 
zařízení, služby, ambulantní zdravotnická zařízení, veterinární zařízení, zařízení 
veřejného stravování.
U všech typů letišť lze umístit: čerpací stanice pohonných hmot, zařízení 
pro neorganizovaný sport.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

2g) 
dgp – garáže a parkoviště

Hlavní využití:
Plochy a zařízení pro dopravu v klidu.

Přípustné využití:
Garáže, parkoviště a odstavné plochy, parkoviště P+R, stavby a zařízení související 
s hlavním využitím.
Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, sloužící 
stavbám a zařízením souvisejícím s hlavním využitím, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Komunikace vozidlové. Služby a čerpací stanice pohonných hmot jako součást 
hromadných garáží.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1315/2013  
ze dne 11. prosince 2013, 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě 
a o zrušení rozhodnutí 
č. 661/2010/EU.

2h) 
dh – plochy a zařízení veřejné dopravy

Hlavní využití:
Plochy a zařízení pro veřejnou dopravu včetně záchytných parkovišť P+R.

Přípustné využití:
Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, autobusová nádraží.
Administrativní zařízení a služby, související s hlavním využitím.
Zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, 
technická infrastruktura.
Parkovací a odstavné plochy, související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
ubytování a služební byty.
Dále lze umístit: komunikace vozidlové, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní 
plochou nepřevyšující 300 m2.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

2i) 
dp – přístavy a přístaviště, plavební komory

Hlavní využití:
Plochy a zařízení pro přístavy a vodní dopravu.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu přístavů a vodní dopravu, stavby a zařízení pro 
překládku, skladování a deponování zboží a materiálu, čerpací stanice pohonných hmot 
pro lodě.
Administrativní zařízení, služby a manipulační plochy, související s hlavním využitím.
Zeleň, komunikace účelové sloužící stavbám a zařízením, souvisejícím s hlavním 
využitím, technická infrastruktura, malé sběrné dvory, sběrny surovin.
Parkovací a odstavné plochy, související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
ubytování a služební byty.
Cyklistické stezky, veřejné pěší komunikace a prostory za podmínky, že přístav není 
zařazen do transevropské dopravní sítě dle nařízení TEN-T 6.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.
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místních komunikací.

2j) 
du – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení,  

veřejná prostranství

Hlavní využití:
Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící 
funkci veřejných prostranství.

Přípustné využití:
Náměstí, shromažďovací a pěší prostory.
Obslužné a nemotoristické komunikace funkční skupiny C 5 a D 5, cyklistické stezky, 
pěší komunikace, lávky.
Upravené zpevněné plochy podél vodních ploch, náplavky a tělesa hrází, 
snížená nábřeží.
Drobné vodní plochy, drobná obchodní zařízení a služby sloužící pro provoz a obsluhu 
veřejných prostranství, technická infrastruktura, nezbytná zařízení související 
s provozováním vodních ploch, zařízení přístavišť osobní lodní dopravy.
Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Zeleň související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
parkovací a odstavné plochy, podzemní parkoviště.
Přesah hlavního a přípustného využití ze sousedící plochy do navrhované plochy 
veřejného prostranství v rozsahu nezbytně nutném k uskutečnění záměru za podmínky,  
že bude plocha veřejného prostranství ve stejném rozsahu nahrazena plošně souvisejícím, 
kompozičně zdůvodněným veřejným prostranstvím v rámci navazující zastavitelné plochy 
a že se jedná výhradně o vlastnicky sjednocené rozvojové nebo transformační plochy nebo 
že budou dotčené pozemky přerozděleny doloženou dohodou o parcelaci.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným 
způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(3)  
plochy  

technické infrastruktury

(1) Nadřazený celoměstský systém technické infrastruktury tvořený liniovým vedením 
a plochami zařízení včetně ochranných a bezpečnostních pásem je závazný, 
níže uvedené případy jsou podmíněně přípustné:

a) odchylka od rozhraní plochy nebo koridoru liniových staveb technické 
infrastruktury a sousedící plochy, vyplývající z podrobnějšího prověření 
stavby za podmínky, že nepřekročí 3,0 mm, tj. 30 m na obě strany od osy čáry 
v měřítku územního plánu hlavního města Prahy;
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b) přeložky vedení technické infrastruktury vyvolané jinými stavbami;

c) odchylky od trasy liniových staveb technické infrastruktury ve velkých 
rozvojových územích (VRÚ) a velkých územích rekreace (VÚR);

d) to vše za podmínky, že jejich upravená poloha leží v plochách, kde je 
technická infrastruktura přípustná a bude zdůvodněna a doložena.

(2) Nadřazený celoměstský systém technické infrastruktury je zakreslen 
ve výkresech č. 9, 10 a 11.

 
3a) 

tvv – vodní hospodářství

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování vodou, odkanalizování 
a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).

Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu vodohospodářských zařízení, plochy a zařízení 
pro skladování, administrativní zařízení, související s hlavním a přípustným využitím.
Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
ubytování a služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu 
s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu 
s cíli a úkoly územního plánování.

3b) 
tve – energetika

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro stavby a zařízení pro zásobování teplem včetně zdrojů tepelné 
energie, zásobování plynem a zásobování elektrickou energií včetně výroben elektřiny.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu energetických zařízení, plochy a zařízení 
pro skladování, související s hlavním využitím.
Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
administrativní zařízení, ubytování a služební byty, stavby, zařízení a plochy pro provoz 
PID, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.
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Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

3c) 
ti – zařízení pro přenos informací

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro stavby a zařízení elektronických komunikací.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu elektronických komunikací, související 
s hlavním využitím.
Zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
administrativní zařízení, ubytování a služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit: občanské vybavení v rámci staveb pro přenos informací, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

3d) 
tvo – odpadové hospodářství

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro sběr, zpracování, zneškodňování, recyklaci a skládkování odpadů 
s možností umisťování doprovodných funkcí.

Přípustné využití:
Plochy a zařízení pro sběr, skladování, recyklaci, zneškodňování a skládkování 
komunálního, stavebního a rostlinného odpadu, zařízení na recyklaci a energetické 
využití odpadu, zařízení na jímání a využívání skládkového plynu, stavby 
a zařízení pro provoz a údržbu sloužící hlavnímu využití.
Zeleň, pěší komunikace a prostory, vozidlové komunikace sloužící stavbám a zařízením, 
souvisejícím s hlavním využitím, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
administrativní zařízení, služební byty a ubytování, parkovací a odstavné plochy, garáže.
Dále lze umístit: autovrakoviště, zařízení na likvidaci nebezpečných složek 
komunálního odpadu.
Stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že podmíněně přípustné využití nebude 
narušovat provoz a užívání staveb a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad 
přípustnou míru.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(4)  
plochy těžby surovin

4a) 
tep – těžba surovin

Hlavní využití:
Plochy určené pro těžbu nerostných surovin.

Přípustné využití:
Těžební plochy, stavby a zařízení, související s hlavním využitím.
Pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit 
parkovací a odstavné plochy, ubytování, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(5)  
vodní plochy  

a plochy suchých nádrží (poldry)

5a) 
vop – vodní toky a plochy, plavební kanály

Hlavní využití:
Vodní toky, plochy a přístaviště.
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Přípustné využití:
Drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, zeleň.
Stavby a zařízení, související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Dopravní a technická infrastruktura. Zařízení sloužící pro provozování vodních sportů, 
plovoucí restaurace, za podmínky, že nebude omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

5b) 
sup – suché nádrže (poldry)

Hlavní využití:
Přírodní plochy určené k řízenému rozlivu a občasné retenci povrchových vod.

Přípustné využití:
Zeleň, travní porosty.
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.

Podmíněně přípustné využití:
Cyklistické stezky za podmínky, že nezasáhnou do konstrukce ochranných hrází poldru. 
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(6)  
plochy krajinné  
a městské zeleně

Pro plochy všech typů zeleně ve městě platí tato pravidla a ustanovení:

(1) Na území města je vymezen celoměstský systém zeleně (CSZ) s cílem vytvořit 
a chránit ucelenou soustavu nezastavitelných ploch zeleně:

a) v zastavitelném území je CSZ založen zpravidla na stávajících vegetačních 
prvcích na rostlém terénu. Žádoucí je jejich propojení ve formě alejí nebo 
prostřednictvím zeleně na konstrukcích;
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b) v nezastavitelném území je CSZ založen na plošně spojitém systému 
vegetačních prvků na rostlém terénu, využívajícím a doplňujícím stávající 
hodnotné prvky zeleně.

(2) V celoměstském systému zeleně je podmíněně přípustné umístění staveb v souladu 
s podmínkami dané plochy s rozdílným způsobem využití včetně staveb dopravní 
a technické infrastruktury za podmínky, že funkčnost CSZ nebude narušena, 
zejména že nedojde k významnému úbytku veřejně přístupných ploch zeleně 
v posuzované lokalitě.

(3) Při povolování využití ploch, stavební činnosti a stavebních opatření, staveb 
a zařízení v plochách krajinné a městské zeleně, ve kterých je plovoucí nebo 
pevnou značkou definováno odlišné využití [viz též oddíl 3, pododdíl 3b) odstavce 
(8) – (10)], musí být zachován dominantní podíl hlavního a přípustného využití, 
ve kterém je značka umístěna.

(4) Umisťování vodní plochy a suché nádrže (poldru) do ploch krajinné a městské 
zeleně lze posoudit jako podmíněně přípustné v odlišné poloze a tvaru za 
podmínky zachování jejich účelu a odpovídajícího plošného rozsahu [(viz též oddíl 
3 pododdíl 3b) odst. (13)].

(5) V zastavitelných plochách, kde je plovoucí značkou ZP v kroužku vyjádřen 
požadavek umístit souvislou parkovou plochu uvnitř plochy s jiným způsobem 
využití, se takto umístěná plocha stává samostatnou plochou ZP – parkem, jehož 
plocha se nezapočítává do stanoveného koeficientu zeleně.

(6) Velikost a tvar požadované parkové plochy závisí na celkové rozloze zastavitelné 
plochy, v níž je plovoucí značka umístěna:

a) do rozlohy 3 ha zastavitelné plochy je požadováno umístění plochy ZP 
různorodého tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran;

b) při rozloze 3–6 ha je požadována plocha 400 m2  
při poměru stran plochy max. 1 : 2;

c) při rozloze 6–9 ha je požadována plocha 1 600 m2  
při poměru stran plochy max. 1 : 2;

d) při rozloze 9–12 ha je požadována plocha min. 3 600 m2, kterou je přípustné 
rozdělit do dvou lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1 : 2 
vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími;

e) při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6 400 m2, kterou je přípustné 
rozdělit do tří lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1 : 2 
vzájemně provázaných parkovými pásy či stromořadími.

(7) Využití související s vymezeným funkčním využitím v plochách ZP (parky, 
historické zahrady a hřbitovy) a plochách ZMK (městská a krajinná zeleň) je 
přípustné pouze jako součást celkové koncepce předmětné plochy realizované 
současně s jejich zakládáním, případně v rámci jejich rekonstrukcí.

(8) Celoměstský systém zeleně je vymezen ve výkresech č. 4 a č. 31.
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8
Ve smyslu zákona 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví  
a o změněněkterých zákonů.

8
Ve smyslu zákona 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví  
a o změněněkterých zákonů.

7
Ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb.,  

o lesích a o změně a doplnění  
některých zákonů (lesní zákon).

6a) 
lr – lesní porosty

Hlavní využití:
Lesy určené k rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa 7.

Přípustné využití:
Lesní porosty a porosty lesního charakteru, lesní školky, sady a zahrady, trvalé 
travní porosty.
Drobné vodní plochy, nekrytá dětská a kondiční hřiště s přírodním povrchem, 
cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
komunikace účelové, technickou infrastrukturu.
Dále lze umístit: stavby sloužící péči o les, zejména k plnění funkcí lesa, jeho ochraně 
a revitalizaci, provozu a údržbě.
Komunikace vozidlové při hranici plochy, za podmínky prokázání, proč a jakým 
způsobem zájem vyjádřený potřebou dopravního spojení převažuje nad ostatními 
veřejnými zájmy.
Liniová vedení technické infrastruktury při hranici plochy určené k plnění funkcí lesa 
nebo ve stávajících komunikacích.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

6b) 
zp – parky, historické zahrady a hřbitovy 8

Hlavní využití:
Parky a ostatní záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy městské zeleně 
sloužící rekreaci; pohřebiště a pietní místa.

Přípustné využití:
Parky, zahrady, sady a vinice, to vše na rostlém terénu; plochy určené pro pohřbívání, 
urnové háje, kolumbária, rozptylové louky.
Drobné vodní plochy, pěší komunikace.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
komunikace účelové, technickou infrastrukturu.
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, 
nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura.
Krematoria 8 a obřadní síně.
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Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 hrubé podlažní plochy 
a nerušící služby jako součást vybavení hřbitovů.
Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích zájmových 
chovech, bez možnosti spalování 9.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s hlavním 
a přípustným využitím.
Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících zpevněných komunikacích.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň 
a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek 
vymezený v ploše ZP bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné 
využití plochy ZP.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporus podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

6c) 
zmk – zeleň městská a krajinná

Hlavní využití:
Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.

Přípustné využití:
Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně 
založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.
Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního 
charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu 
sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace 
a prostory a komunikace účelové, drobná zahradní architektura.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
parkovací a odstavné plochy.
Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy.
Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, 
a to i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený 
potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními 
veřejnými zájmy.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním a přípustným využitím.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň 
a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek 
bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

9
V souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech, 
dle § 2 odst. 1 písm. d) 
a s vyhláškou č. 82/2014 Sb., 
o kádaverech zvířat 
v zájmovém chovu.

5
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Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

6d) 
iz – izolační zeleň

Hlavní využití:
Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od 
jiných ploch.

Přípustné využití:
Výsadby dřevin a travní porosty.
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, 
liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice 
pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické 
infrastruktury, při zachování dominantního plošného podílu zeleně.
Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie 
Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy – sady, zahrady a vinice za podmínky, 
že s nimi posuzovaná plocha bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

6e) 
nl – louky, pastviny

Hlavní využití:
Travní porosty.

Přípustné využití:
Solitérní porosty a porosty dřevin. Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké 
stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové, sloužící stavbám a zařízením 
uspokojujícím potřeby plochy vymezené daným způsobem využití.

Podmíněně přípustné využití:
Dopravní a technická infrastruktura.
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

(7) 
plochy pěstební

Pěstební plochy všeho druhu.
Pro níže uvedená využití platí odstavce 1) až 4) a 7) pododdílu (6) Krajinná a městská zeleň.

7a) 
ps – sady, zahrady a vinice

Hlavní využití:
Plochy pro výsadby ovocných dřevin a vinné révy.

Přípustné využití:
Užitkové a okrasné zahrady.
Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory.
Komunikace účelové sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby plochy.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
technickou infrastrukturu.
Dále lze umístit: dětská hřiště, cyklistické stezky, komunikace vozidlové, plošná 
zařízení dopravní a technické infrastruktury a liniová vedení technické infrastruktury 
za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou 
infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy.
Stavby a zařízení související s hlavním a přípustným využitím za podmínky, že jejich 
rozsah bude odpovídat potřebám a kapacitě využití.
Podmíněně přípustné je využití přípustné uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň 
a Pěstební plochy (s výjimkou OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) za 
podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené ploše PS bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.
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V souladu s nařízením 

č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, 
Pražské stavební předpisy, 

§ 69 (2).

5

7b) 
pza – zahradnictví

Hlavní využití:
Zahradnictví.

Přípustné využití:
Plochy a stavby pro pěstování rostlin, okrasné a ovocné školky; stavby a zařízení 
související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové.
Parkovací a odstavné plochy se zelení.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
služební byty.
Dále lze umístit: komunikace vozidlové, plošná zařízení dopravní infrastruktury 
a technickou infrastrukturu, a to i nad rámec potřeb dané plochy.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie 
Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy (s výjimkou OP – orná půda, plochy 
propěstování zeleniny) za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené 
ploše PZA bezprostředně sousedí.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

7c) 
pzo – zahrádky a zahrádkové osady

Hlavní využití:
Zahrádky a zahrádkové osady.

Přípustné využití:
Plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, klubová zařízení, 
zahrádkářské chaty 10.
Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, pěší komunikace a plochy.
Komunikace účelové, sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby plochy.
Parkovací a odstavné plochy se zelení související s hlavním využitím.

Podmíněně přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 
dětská hřiště, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, stavby pro skladování 
a zpracování plodin.
Dále lze umístit: komunikace vozidlové při hranici plochy, technickou infrastrukturu, 
a to i nad rámec potřeb dané plochy.
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie 
Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy (s výjimkou OP – orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny) za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené 
ploše PZO bezprostředně sousedí.
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování..

7d) 
op – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

Hlavní využití:
Plochy orné půdy pro zemědělské využití.

Přípustné využití:
Plochy pro intenzívní zelinářské a květinářské kultury.
Louky a pastviny.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, 
komunikace účelové. Liniová vedení technická infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Hnojiště a silážní jámy, kompostárny, stavby zemědělské prvovýroby 11.
Komunikace vozidlové, plošná zařízení dopravní a technické infrastruktury.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 
v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 
v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

11
Podle  § 11a  odst. 2 zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu se 
za stavby zemědělské prvovýroby 
se nepovažují stavby obsahující 
obytné místnosti, stavby pro 
zpracování a prodej zemědělské 
produkce a stavby vázané na chov 
zvířat, které slouží jiným účelům, 
například dostihová dráha nebo 
výcviková hala.
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oddíl 6
12

Podle § 58 stavebního zákona.

vymezení zastavitelných 
a nezastavitelných území, 

zastavěné 12 území

(1) Území hlavního města Prahy je územním plánem děleno na zastavitelná 
a nezastavitelná území. Zastavitelná území jsou rozvojová, stabilizovaná, 
transformační a nerozvojová.

(2) Zastavitelné území je tvořeno zastavitelnými plochami a může být zastavěno 
stavbami všeho druhu, odpovídajícími využití, jež je stanoveno územním plánem. 
Do zastavitelných území jsou zahrnuty všechny plochy z oddílu 4 (s výjimkou ploch 
oddechu, které musí mít převážně přírodní charakter při omezené zastavitelnosti) 
a plochy z oddílu 5, zejména plochy veřejného vybavení, dopravní plochy 
(s výjimkou urbanisticky významných ploch – veřejných prostranství, které mají 
omezenou zastavitelnost), dopravní liniové stavby a plochy technického vybavení.

(3) Nezastavitelné území je tvořeno nezastavitelnými plochami a nelze jej zastavět 
trvalými ani dočasnými stavbami s výjimkou liniových a plošných dopravních 
staveb, liniových a plošných staveb technické infrastruktury, účelových staveb 
sloužících provozu a údržbě příslušného využití a ostatních staveb uvedených 
v podmínkách stanovených pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. 
Tyto stavby nesmí narušit nebo omezit hlavní a přípustné využití ploch. Do 
nezastavitelných území jsou zahrnuty plochy: krajinné a městské zeleně, pěstební 
plochy včetně orných půd, vodní plochy, suché nádrže (poldry), těžba surovin, 
urbanisticky významné plochy – veřejná prostranství a plochy oddechu.

(4) Územním plánem je vymezeno zastavěné území hl. m. Prahy.

(5) Zastavitelná, nezastavitelná a zastavěná území jsou vymezena ve výkresu č. 37, 
zastavěné území je dále uvedeno ve výkresech 20 a 31.

6
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oddíl 7podmínky 
prostorového uspořádání

7a) 
míra využití ploch

(1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena nejvyšší přípustná míra využití pro plochy 
kategorie obytné (OB a OV), smíšené (SV a SMJ), ve vybraných případech u ploch 
výroby a služeb (VN a VS) a zvláštní komplexy občanského vybavení (ZOB a ZVO).

(2) V transformačním území je obvykle stanovena nejvyšší přípustná míra využití ploch.

(3) Ve stabilizovaném území není uvedena míra využití ploch (platí vždy u ploch OB, 
OV, SV a SMJ); z hlediska limitů rozvoje je možné pouze zachování, dotvoření 
a rehabilitace stávající urbanistické struktury bez možnosti další rozsáhlé stavební 
činnosti. Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území 
s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové 
hladiny uvedeným v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy (dále ÚAP).

(4) U stávajících staveb, kolaudovaných ke dni nabytí účinnosti Územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy, tj. 1. 1. 2000, jejichž míra využití plochy 
neodpovídá míře stanovené pro plochu, ve které jsou umístěny, se postupuje 
obdobně jako ve stabilizovaném území podle odst. (3).

(5) Kód míry využití území je uveden ve výkresu č. 4. Tomu odpovídající závazné 
hodnoty nejvyššího přípustného a podmíněně přípustného koeficientu podlažních 
ploch (KPP a KPPp) a koeficientu zeleně (KZ) jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
 [ tabulka míry využití ploch → s. 52 ]

(6) Koeficient podlažních ploch je dán podílem započitatelných hrubých podlažních 
ploch (HPP) 13 a vymezené plochy posuzovaného záměru (společně řešeného celku); 
plochu, resp. část plochy lze započítat jen do jediného záměru.

(7) Pro účely stanovení míry využití území je rozhodující započitatelná hrubá podlažní 
plocha, která je dána součtem hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží 
a započitatelné části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží:

  ― hrubá podlažní plocha (HPP) všech nadzemních podlaží je součet ploch 
vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých nadzemních podlaží budovy 
kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, střešní 
terasy apod.); v podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává 
vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy;

  ― započitatelná část hrubých podlažních ploch podzemních podlaží je část sloužící 
hlavní funkci (resp. funkcím u polyfunkční budovy), vymezených vnějším 
obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží posuzovaného objektu.

(8) Koeficient zeleně (KZ) je koeficientem stanovujícím minimální podíl 
započitatelných ploch zeleně v území. Odvozuje se z koeficientu podlažních ploch 
a průměrné podlažnosti a stanoví se pro vymezenou plochu záměru (společně 
řešeného celku) shodnou s plochou pro výpočet koeficientu podlažních ploch.

13
Podrobnosti výpočtu 
HPP a KZ upřesňuje příloha 
A Odůvodnění – Metodická příloha.
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[ tabulka míry využití ploch ]

kód 
využití
míry
plochy

KPP
nejvyšší 
přípustný 
koeficient 
podlažních 
ploch

KPPp
nejvyšší 
podmíněně 
přípustný 
koeficient 
podlažních 
ploch

KZ
minimální 
koeficient 
zeleně

typický charakter zástavby

při průměrné 
podlažnosti

A 0,2 0,3
0,65 1 izolovaná rodinná zástavba
0,80 2 a více rodinné domy s nadstandardními parcelami

B 0,3 0,5
0,50 1 přízemní rozvolněná zástavba *1

0,65 2 rozvolněná zástavba *1

0,75 3 a více velmi rozvolněná zástavba *1

C 0,5 0,8
0,30 1 přízemní zástavba, halové stavby
0,45 2 nízkopodlažní zástavba
0,55 3 a více převážně nízkopodlažní zástavba

D 0,8 1,1

0,35 do 2 nízkopodlažní zástavba
0,5 3 nízkopodlažní zástavba

0,55 4 rozvolněná nízkopodlažní zástavba 
městského typu *2

0,55 5 a více rozvolněná zástavba městského typu *2

E 1,1 1,4

0,15 do 2 rozvolněná nízkopodlažní zástavba 
městského typu *2

0,35 3 rozvolněná nízkopodlažní zástavba 
městského typu *2

0,45 4 rozvolněná zástavba městského typu *2

0,5 5 a více rozvolněná zástavba městského typu *2

F 1,4 1,8

0,25 do 3 zástavba městského typu *3

0,4 4 zástavba městského typu *3

0,45 5
rozvolněná zástavba městského typu *2

0,45 6 a více

G 1,8 2,2

0,25 do 4 kompaktní zástavba městského typu *4

0,35 5
zástavba městského typu *3

0,4 6
0,45 7

rozvolněná zástavba městského typu *2

0,45 8 a více

H 2,2 2,6

0,25 do 4
kompaktní zástavba městského typu *4

0,3 5
0,35 6

zástavba městského typu *3

0,4 7
0,4 8 a více rozvolněná zástavba městského typu *2

I 2,6 3,2

0,1 do 4 velmi kompaktní zástavba městského typu *5

0,25 5
kompaktní zástavba městského typu *4

0,3 6
0,3 7

zástavba městského typu *3

0,35 8 a více
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J 2,6 3,2

0,3 do 8

solitéry, výškové domy
0,35 10
0,4 12
0,4 13 a více

K 3,2 3,8

0,1 do 5 velmi kompaktní zástavba městského typu *5

0,2 6 kompaktní zástavba městského typu *4

0,25 7

zástavba městského typu *3, výškové domy
0,25 8
0,35 9
0,35 10 a více

S KPP a KZ jsou stanoveny individuálně konkrétní změnou ÚP

(9) Plocha zeleně je stanovena rozsahem:

  ― zeleně na rostlém terénu (včetně variantního zápočtu popínavé zeleně, 
solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch) 
v minimální hodnotě 50 %;

  ― ostatní zeleně (zeleň na umělém povrchu – stavební konstrukci, včetně 
variantního zápočtu popínavé zeleně na rostlém terénu, solitérních, 
skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch).

V případě, že místní podmínky neumožňují jiné rozumné řešení, lze v nejmenším 
možném rozsahu připustit nižší podíl zeleně na rostlém terénu než 50 %, a to za 
podmínky, že vegetační vrstva zeleně na umělém povrchu bude minimálně 2 m.

(10) Koeficient zeleně se stanoví pro vymezenou plochu záměru (společně řešeného 
celku), shodnou s plochou pro výpočet koeficientu podlažních ploch, v závislosti  
na průměrné podlažnosti 14 uvedené v tabulce Míry využití ploch.

(11) Průměrná podlažnost je stanovena jako podíl celkové hrubé podlažní plochy 
nadzemních podlaží všech objektů v řešeném území (společně řešeného celku)  
ku zastavěné ploše nadzemních podlaží všech objektů v řešeném území.

(12) Zastavěnou plochou nadzemních podlaží pro účely výpočtu průměrné podlažnosti 
se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových 
konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií 
a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových 

PRŮMĚRNÁ PODLAŽNOST A TYPICKÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY JSOU INFORMATIVNÍ.

Koeficient zeleně KZ se volí se na základě průměrné podlažnosti, definované jako celková hrubá podlažní plocha / zastavěná plocha.  
Způsob výpočtu průměrné podlažnosti a KZ upřesňuje Příloha A Odůvodnění – Metodická příloha.

*1  ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA je zástavba s nízkou mírou využití území, tvořená samostatnými stavbami  
či malými skupinami staveb (izolované domy, dvojdomy), které obvykle netvoří souvislou uliční frontu.

*2  ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny samostatné stavby,  
skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu.

*3 ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty, tvořící souvislou uliční frontu.
*4  KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.
*5  VELMI KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena uzavřenými bloky, tvořící souvislou uliční frontu  

s vysokou mírou využití území.

14
Průměrná podlažnost je 
pomocným údajem, jehož 
prostřednictvím se stanovuje 
koeficient zeleně (KZ). 
Sama o sobě nepředstavuje 
výškový regulativ.
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[ závazné regulativy kódu míry využití S ]

č. návrhu úpravy / rok KPP KZ

U 0142/2003    (U 0142) 4,49 0,12

U 0468/2010    (U 0468) 3,66 0,34

U 0661/2008    (U 0661) 3,77 0,19

U 0728/2009    (U 0728) 3,75 0,35

U 0879/2010    (U 0879) 5,24 0,04

U 0888/2010    (U 0888) 5,27 0,17

U 0892/2010    (U 0892) 3,358 0,23

U 1067/2012    (U 1067) 5,17 0,11

U 1162/2013    (U 1162) 5,65 0

stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci 
svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí 
bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým 
průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

(13) Podmíněně přípustné ve zvlášť odůvodněných případech (např. u dostaveb proluk 
v centru města, v místech, kde není možné splnit koeficient zeleně na rostlém 
terénu apod.) je použití speciálního koeficientu S s individuálně stanovenými 
koeficienty KPP a KZ.

(14) Podmíněně přípustné je umístění stavby s mírou využití vyšší, než je uvedeno 
v plánu (uplatní se maximum KPPp dle výše uvedené tabulky a KZ příslušející 
hodnotě plánem stanovené míry využití), při splnění následujících podmínek:

a) stavba se nachází mimo území plošné památkové ochrany 
(památkové rezervace a zóny);

b) vyšší míra využití je nezbytná pro zachování prokazatelných logických vazeb na 
prostorové prvky okolní zástavby určující pro podobu veřejných prostranství, 
v zájmu dotvoření stávající urbanistické struktury (zejména dodržení uliční 
čáry, jednotné výšky, měřítka zástavby, převažující formy, proporcí, symetrie 
apod.) a místní podmínky veřejné infrastruktury předpokládané navýšení zátěže 
v území umožňují;

c) řešení bylo kladně prověřeno na základě pohledových vztahů zpracovaných 
s využitím Digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy (DMZZ) 
ve formě zákresu 15.

(15) Změna stanovené míry využití ploch větší, než je uvedeno v odst. (5), stanovení 
koeficientu S podle odst. (13), resp. odchylka od stávající míry využití ploch ve 
stabilizovaném území, vyjádřené charakterem území s přihlédnutím k Územně 
analytickým podkladům hl. m. Prahy, je možná pouze změnou územního plánu 
vydanou formou opatření obecné povahy.

15
Zásady prověření v DMZZ  

jsou stanoveny  
v příloze B Odůvodnění.
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(16) V nerozvojovém území je možné pouze zachování stávajících staveb bez možnosti 
další stavební činnosti, s výjimkou případů uvedených v odst. (17) a (18).

(17) V nerozvojových územích u stávajících trvalých staveb, kolaudovaných ke dni 
1. 1. 2000 (nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy), 
mohou být prováděny stavební úpravy za předpokladu, že nedojde ke zvětšení 
zastavěné plochy ani objemu stavby. Podmíněně přípustná je změna jejich využití 
za podmínky souladu s limity území.

(18) V nerozvojových záplavových územích je podmíněně přípustné umisťování 
doplňkových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury za podmínky 
souladu s limity území.

(19) Nerozvojová území jsou vyznačena překryvným značením ve výkresu č. 4.

7b) 
výšková regulace

(1) Územní plán vymezuje dvě oblasti výškové regulace sloužící k ochraně 
výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy 
a dochovaného panoramatu jádra města, pro které platí níže uvedené podmínky:

Oblast 1 – zahrnuje oblast zákazu výškových staveb, všechny památkové rezervace 
a zóny a dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí, kde je nad 
stávající výškovou hladinu přípustné umísťovat pouze drobné výškové dominanty.
Oblasti 2 – zahrnuje zbývající území hl. m. Prahy, kde je přípustné umísťovat 
výškové stavby za podmínky kladného posouzení pohledových vztahů a splnění 
kritérii uvedených v odst. (3)–(6).

(2) Oblasti výškové regulace jsou vymezeny hranicí zákazu výškových staveb ve 
výkresu č. 4. Tuto hranici tvoří myšlené rozhraní o šířce 25 m od osy čáry směrem 
do oblasti 1, v němž je možné posuzovat stavby podle podmínek stanovených 
pro oblast 2 v případě, kdy hranice výškových staveb vede mimo hranici 
posuzovaného pozemku.

(3) Výškové a objemové řešení všech staveb bude posouzené ve vztahu 
k charakteristice struktury a výškové hladiny apod. s přihlédnutím k Územně 
analytickým podkladům hl. m. Prahy.

(4) Výškové, převýšené a rozměrné stavby musí vyhovět těmto podmínkám:

a) Neovlivní negativně panorama města ani pohledově exponovaná území, 
podtrhnou hierarchii městské struktury v širším kontextu; prověření bude 
doloženo postupem uvedeným v pododdílu 7a) odst. (14) písmeno c).

b) Budou v souladu s celoměstskou urbanistickou koncepcí uvedenou v oddílu 2, 
zejména odstavce (2)–(7).

c) Budou zapojeny do stávající struktury a urbanistické kompozice dané lokality, 
budou pro ni přínosem a vytvoří zde nové hodnoty.
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(5) Uvnitř ochranného pásma Pražské památkové rezervace 16 je nutné každou 
výškovou stavbu posuzovat v územním řízení vždy jednotlivě v místním 
urbanistickém kontextu a zejména vůči vltavské kotlině a vlastnímu 
historickému jádru v charakteristických panoramatických pohledech určených 
příslušným úřadem.

(6) Vně ochranného pásma Pražské památkové rezervace musí být všechny výškové 
stavby v územním řízení vždy posuzovány jednotlivě v místním urbanistickém 
kontextu s přihlédnutím k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy 
a v charakteristických panoramatických pohledech určených příslušným úřadem.

(7) Zásady pro zpracování zákresů výškových staveb jsou uvedeny 
v příloze B Odůvodnění.

(8) V dochovaných historických jádrech bývalých samostatných obcí je nutné 
respektovat stávající historický charakter zástavby, zejména strukturu veřejných 
prostranství, výškovou hladinu, podlažnost a střešní krajinu, s přihlédnutím 
k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy.

(9) Území historických jader je vymezeno ve výkresu č. 4.

územní systém 
ekologické stability

(1) Na území města je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES), jehož 
součástí jsou prvky nadregionálního, regionálního a lokálního (místního) územního 
systému ekologické stability (ÚSES).

(2) Tyto prvky jsou závazné s výjimkou interakčních prvků vymezeného územního 
systému ekologické stability a ochranné zóny nadregionálních biokoridorů, 
které jsou informativní a při posuzování změn v území by měly být přiměřeným 
způsobem zohledněny.

(3) Plochy vymezené v územním plánu pro ÚSES mohou být využívány pouze jako 
plochy zeleně a vodní plochy.

(4) Umisťování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na příčné přechody staveb 
dopravní a technické infrastruktury. Jiné umístění těchto staveb je podmíněně 
přípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních prostorových parametrů, 
daných příslušnou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by měly 
být uzpůsobovány tak, aby nevytvářely migrační bariéru pro organismy.

(5) Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresu č. 19. Biocentra 
a biokoridory jsou navíc znázorněny obrysovou čarou ve výkresu č. 4.

16
Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči,  
ve znění pozdějších předpisů.

oddíl 88
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oddíl 9záplavová území

(1) Na vodních tocích Vltavě a Berounce je vymezeno záplavové území nejvyšší 
zaznamenané přirozené povodně (srpen 2002) a aktivní zóna pro průtoky 
s periodicitou 100 let. Na drobných vodních tocích jsou vodoprávním úřadem 
stanovena záplavová území pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni 
s periodicitou 100 let.

(2) Záplavová území se dělí na kategorie:

A) určená k ochraně

A 1)  – zajišťované městem pro Q2002 
– zajišťované městem pro Q100

A 2)  – zajišťované individuálně pro Q2002 
– zajišťované individuálně pro Q100

B) neprůtočná
C) průtočná
D) aktivní zónu

(3) V záplavovém území určeném k ochraně (A) na Vltavě a Berounce platí:

a) mohou se umisťovat všechny stavby v souladu s využitím ve smyslu legendy 
schváleného územního plánu. Stavby však mohou být realizovány následně 
po realizaci ucelené části trvalých protipovodňových opatření v rozsahu 
stanoveném vodoprávním úřadem a zajištění mobilních protipovodňových 
opatření proti průtokům ve vodním toku, včetně zařízení proti zaplavení 
odpadními a srážkovými vodami;

b) podmíněně přípustná je realizace staveb přípustných v záplavovém 
území určeném k ochraně provedená souběžně s realizací ucelené části 
protipovodňové ochrany v rozsahu stanoveném vodoprávním úřadem, pokud je 
ucelená část protipovodňové ochrany součástí povolované stavby;

c) do doby realizace protipovodňových opatření podle písmene a) a b) je možné 
v území umísťovat stavby v souladu s podmínkami stanovenými pro kategorii 
neprůtočnou, respektive průtočnou.

(4) V záplavovém území neprůtočném (B) na Vltavě a Berounce platí:

a) lze připustit pouze dostavbu stavebních mezer v souladu s využitím ve smyslu 
legendy schváleného územního plánu, pokud splňují omezení z odstavců (4) 
c) až d) a nezbytné doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, 
rekreačních ploch a zoo;

b) mimo území přístavu jsou podmíněně přípustné krátkodobé deponie materiálu 
určeného k přímé nakládce na loď a na návaznou dopravu;

c) nesmí se umisťovat stavby pro bydlení a ubytování, školství, zdravotnictví 
a sociální péči určené pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením, 
stavby pro státní a městskou správu, pro integrovaný záchranný systém a civilní 
ochranu, archivy, depozitáře uměleckých děl, knihovny, skládky odpadu nebo 
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jiného materiálu, stavby pro uskladnění látek ohrožujících životní prostředí, 
pracující s jaderným materiálem, pro živočišnou výrobu, stavby dočasné 
s výjimkou dočasných staveb zařízení staveniště pro stavby v tomto území 
povolené a časově omezené jejich dobou výstavby a stavby a plochy pro 
skladování potravin. Dále se nesmí umisťovat čerpací stanice pohonných hmot 
(s výjimkou čerpacích stanic, které slouží výhradně pro zásobování lodní 
dopravy pohonnými hmotami)16, stanice a nadzemní objekty metra, hromadné 
podzemní garáže, čistírny odpadních vod, veterinární kliniky, stavby pro 
výrobu, při níž vznikají nebo se používají látky znečišťující životní prostředí, 
zařízení k likvidaci odpadu, sběrné dvory, sklady a skládky rozpustných 
a snadno rozplavitelných materiálů, hřbitovy a plochy pro pohřbívání zvířat;

d) nesmí se provádět úpravy terénu způsobem zhoršujícím odtokové poměry.

(5) V záplavovém území průtočném (C) na Vltavě a Berounce platí:

a) nesmí se umisťovat stavby ani dočasné s výjimkou staveb sloužících k údržbě 
vodních ploch nebo k provozním účelům správce vodních toků a ploch, stavby 
objektů a zařízení, jejichž provoz a využití jsou vázány na vodní plochy (jezy, 
vodní elektrárny, plavební komory, odběrné objekty apod.), a staveb systému 
protipovodňové ochrany. Podmíněně lze umístit stavby přístavů, zařízení 
sloužící vodní dopravě, liniové stavby (komunikace, inženýrské sítě) a nezbytné 
doplňkové stavby pro zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch, zoo 
a krátkodobé deponie materiálu určeného k přímé nakládce na loď a na 
návaznou dopravu;

b) dále je zakázáno provádět terénní úpravy a výsadby souvislých ploch nízké 
zeleně zhoršující odtok povrchových vod, těžit zeminu a nerosty způsobem 
zhoršujícím odtok povrchových vod, skladovat rozpustný a rozplavitelný 
materiál, předměty a látky ohrožující životní prostředí, zřizovat tábory, kempy 
a jiná dočasná zařízení, stavby a plochy pro skladování potravin.

(6) Na ostatních tocích v záplavovém území neprůtočném a průtočném podmínky 
využití územní plán nestanovuje.

(7) V aktivní zóně záplavového území (D) jsou požadavky na umisťování staveb 
stanoveny zvláštními právními předpisy 17.

(8) Stavebně-technické podmínky pro stavby v záplavových územích stanoví zvláštní 
právní předpis 17.

(9) V území určeném k ochraně je režim povolování staveb a evakuace osob stanoven 
zvláštními právními předpisy 18.

(10) Vodní toky, plochy a záplavová území jsou vymezena ve výkresech č. 4 a 9, 
kategorie záplavových území ve výkresu č. 33.

17
Ve smyslu zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

18
Vyhláška č. 328/2001 Sb., 

o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného 

záchranného systému,  
ve znění pozdějších předpisů.

9
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ochrana zemědělského 
půdního fondu a lesa

(1) Veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa 19 a pozemky, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu 20 a jsou určené ke změně využití (zejména pro účely 
výstavby), jsou v souladu s obecně závaznými předpisy označeny ve výkresu č. 20.

veřejně prospěšné stavby

(1) Územní plán vymezuje ve své textové a výkresové části plochy a koridory a linie 
veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Seznam 
těchto veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č. 2 opatření obecné povahy.

(2) Překrývají-li se ve výkresu veřejně prospěšných staveb části ploch, koridorů nebo 
linií jednotlivých položek, je jejich vymezení závazné ve všech vrstvách.

(3) Jako plochy pro veřejně prospěšné stavby se ve výkresu vymezují především plochy 
pro vlastní stavby, přičemž za nedílnou součást těchto veřejně prospěšných staveb 
je třeba považovat i související, vyvolané a doprovodné stavby, zařízení a objekty 
a dále plochy a koridory sloužící k realizaci a provozování vymezených staveb.

(4) Graficky jsou plochy, koridory a linie veřejně prospěšných staveb vymezeny  
ve výkresu č. 25.

19
Ve smyslu zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon).

20
Ve smyslu zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v aktuálním znění.

oddíl 11

oddíl 10

10

11
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oddíl 12 podmíněnost staveb

(1) Podmíněnost staveb stanovuje podmínky, bez jejichž splnění není možný rozvoj, 
výstavba či využívání vymezeného území nebo realizace staveb. Podmíněnost se 
uplatňuje zároveň s ostatními regulativy územního plánu.

(2) V územním plánu jsou vymezeny následující lokality s podmíněností staveb:

12

Příloha č. 1  OOP č. 55/2018regulativy     



61

1)  Výstavba Západního města 
ve vyznačeném území je možná až po vybudování chybějícího úseku uličního 
propojení Jeremiášovy ulice s mimoúrovňovou křižovatkou Rozvadovská spojka – 
Řevnická – nové ulice s pracovním názvem „V 71 – část“.

12
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2)  Uvedení křižovatky na dálnici D1 v prostoru Újezd / Šeberov do provozu 
je možné za předpokladu, že bude bezprostředně realizována komunikace 
mezi touto křižovatkou a Jesenicí.

12
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3)  Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice, 
tj. v prostoru Shopping Park Praha – Třebonice jižně od Rozvadovské spojky, 
je možná až po realizaci dostatečně kapacitní návazné komunikační sítě v daném 
území, jmenovitě pak těchto staveb:
a) napojení ulice Na Radosti na Pražský (silniční) okruh
b) spojka ul. Řevnická – Západní město
c) větev V 71 – část
d) větev V 72 – část
e)  MÚK Řevnická – Rozvadovská spojka včetně kolektorových komunikací 

podél Rozvadovské spojky a napojení větve V 73 na MÚK.

12
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4)  Transformace panelárny WOLF, Holešovice 
je podmíněna rekultivací celého území mezi Vltavou a železničním tělesem 
a realizací veřejně prospěšné stavby pro sport a rekreaci v ploše rekreace.

12
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5) 21  Nová zástavba podél ul. Podchýšské 
na části pozemku p. č. 370/5 v k. ú. Cholupice je z hlediska odkanalizování 
podmíněna připojením oblasti Cholupic na kanalizační sběrač A2 v Komořanech.

 

21
Na základě vydané změny 
Z 1557/07.

12
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22
Na základě vydané změny 

Z 1637/07.

6) 22  Nová zástavba mezi ul. Přátelství – V Kuťatech 
je z hlediska odkanalizování podmíněna připojením čerpací stanice Uhříněves 
IV v ul. Františka Diviše do kanalizačního sběrače G6 v povodí ÚČOV. Z hlediska 
zásobování vodou je nová zástavba podmíněna vybudováním nadřazeného 
přivaděče DN 800 a DN 1000 z vodojemu Jesenice II.

 

12
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7) 23  Nová zástavba mezi ul. Mladoboleslavská – Trabantská 
je podmíněna zajištěním ČOV s dostatečnou kapacitou 
(dostavbou a rekonstrukcí ČOV Kbely).

 

23
Na základě vydané změny 
Z 0909/07.

12
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8) 24  Nová zástavba na území „Odkolek“ 
je podmíněna dořešením dopravního napojení revitalizovaného areálu do celkové 
dopravní struktury lokality. Jedná se o vyřešení dopravního napojení (zkapacitnění 
křižovatky) ul. Vysočanské (Jandovy) a ul. Ke Klíčovu a U Vinných sklepů.

 

24
Na základě vydané změny 

Z 1530/06.

12
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9) 25  Realizace zástavby za Národním muzeem 
(na překrytí části jižního zhlaví kolejiště Hlavního nádraží v místech, kde se železnice 
napojuje na Vinohradské tunely) je s ohledem na bezprostřední vazbu předmětné 
plochy k cílovému dopravnímu řešení severojižní magistrály (SJM) a limitním 
prostorovým i technickým podmínkám na rozhraní obou staveb možná až po realizaci 
veřejně prospěšné stavby 77/DK/1 Praha 1 – úprava severojižní magistrály v úseku 
mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova a 77/DK/2 Praha 2 – úprava severojižní 
magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova. 
 Výstavba v předmětném území je nadále podmíněna pěší prostupností území, 
resp. parteru zástavby a návazností na pěší cesty z Mánesovy ul., Španělské ul. 
a Vinohradské ul. směrem k Václavskému náměstí, objektu Státní opery a k objektu 
Hlavního nádraží a realizací pěší trasy souběžně s vozovkou ulice Legerovy 
k Hlavnímu nádraží. 
Konkrétní technické řešení zástavby je dále časově podmíněno stabilizací 
názoru na uspořádání jižního zhlaví Hlavního nádraží v souvislosti s přestavbou 
železničního uzlu Praha.

25
Na základě vydané změny 
Z 1027/06.

12
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10)26  Přestavba nádraží Smíchov: 
Realizace zástavby ve vymezeném území v k. ú. Smíchov je podmíněna:

a) stabilizací trasy „Nové spojení – II. etapa“,
b)  průkazem vzájemné koordinace staveb, která zaručí možnost následné realizace 

železniční stavby „Nové spojení – II. etapa“ bez výrazného zvýšení její realizační 
náročnosti; tímto průkazem se rozumí návrh prostorového řešení obou staveb 
v podrobnosti a na projektové úrovni postihující vzájemné vlivy, podmínky 
a nároky v realizační fázi výstavby i v její finální podobě postihnutelné na úrovni 
podrobné odborné studie.

 

26
Na základě vydané změny 

Z 2710/00.

12
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oddíl 13

oddíl 14

velká rozvojová území 
a velká území rekreace

(1) Na území města jsou vymezena velká rozvojová území a velká území rekreace, 
včetně nadřazených celoměstských systémů veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability a celoměstského systému zeleně.

(2) Pro velká rozvojová území a velká území rekreace platí, že podmínkou pro 
rozhodování je prověření územně plánovací dokumentací (územním plánem pro 
část území hl. m. Prahy, regulačním plánem) nebo územně plánovacím podkladem 
(územní studií) v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené 
části, vymezené pořizovatelem územního plánu. Lhůta pro vložení dat do 
evidence územně plánovací činnosti je 5 let od nabytí účinnosti tohoto opatření 
obecné povahy.

(3) Velká rozvojová území a velká území rekreace jsou znázorněna ve výkresu č. 4.

územní rezervy

(1) Územní plán vymezuje plochy, koridory a linie územních rezerv pro prověření 
potřebnosti rozvojových záměrů.

(2) U ploch a koridorů je stanoveno jejich současné využití a budoucí využití 
příslušnými písmennými kódy uvedenými v oddílu 3. Budoucí možné využití je vždy 
uvedeno za lomítkem (např. NL/OB).

(3) Územní rezervy mají stanovenu lhůtu naplnění do doby potvrzení předpokládaného 
využití změnou územního plánu.

(4) Územní rezervy jsou znázorněny ve výkresech č. 4, 5, 9, 10, 11 a 20.

13
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oddíl 15 vymezení některých pojmů

V územním plánu hl. m. Prahy se rozumí:

(1) autovrakovištěm provozovna, kde dochází ke sběru, výkupu, zpracování, 
využívání a odstraňování autovraků;

(2) celoměstskou urbanistickou koncepcí koncepce stanovená zásadami územního 
rozvoje a ustanoveními oddílu 2;

(3) centrem ekologické výchovy zařízení sloužící pro ekologické vzdělávání, obvykle  
ve vazbě na přírodní prostředí, v rozsahu přiměřeném hlavnímu využití plochy;

(4) dominantním podílem podíl vyšší než 50 %;

(5) doplňkovou stavbou pro chovatelství a pěstitelství v obytných plochách 
(OB a OV) stavba plnící doplňkovou funkci k hlavnímu využití na pozemku 
(tj. k bydlení) sloužící k chovu drobných domácích užitkových zvířat 
a k uskladnění nářadí a plodin;

(6) doplňkovou stavbou v záplavovém území průtočném a neprůtočném přízemní 
nepodsklepená stavba o ploše do 100 m2 a výšce stavby do 4,5 m sloužící 
k zajištění provozu sportovišť, rekreačních ploch a zoo;

(7) dotčeným pozemkem pozemek, který se záměrem bezprostředně sousedí nebo 
jehož životní prostředí a obyvatelé by mohli být záměrem prokazatelným způsobem 
závažně ovlivněni;

(8) drobnou nerušící výrobou je malosériová a řemeslná výroba, která svým 
charakterem a kapacitou nemění charakter území vyjádřený hlavním funkčním 
využitím, neovlivňuje negativně související území svým provozem a neklade 
zvýšené nároky na dopravní zátěž území. Jako drobnou nerušící výrobu nelze 
povolit např. autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy 
vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území;

(9) drobnou zahradní architekturou zejména zahradní altán, hudební pavilon, pergola, 
kašna, oranžérie, schodiště, terasa, plastika apod.;

(10) drobnou vodní plochou vodní plochu menší než 2 500 m2;

(11) hlavním využitím základní využití charakterizující plochu s rozdílným způsobem 
využití (dříve funkční plochu);

(12) hrubou podlažní plochou obchodního zařízení stanovenou v podmínkách pro 
plochy OB, OV, SV, SMJ, VN, VS, SP, SO, ZVS, ZKC, ZVO, VV, DH a ZP součet hrubých 
podlažních ploch všech obchodních jednotek obchodního zařízení, na kterých 
probíhá prodej a skladování, příprava zboží, manipulace s ním a s tím spojená 
administrativa apod. V případě multifunkčního zařízení se do hrubých podlažních 
ploch obchodního zařízení s limitem stanoveným pro danou plochu s rozdílným 
způsobem využití nezapočítávají společná vnitřní veřejná prostranství, sociální, 
kulturní, stravovací zařízení a další provozy nesouvisející s provozem obchodních 
jednotek. To neplatí pro výpočet KPP, při jehož výpočtu musí být započteny 
všechny hrubé podlažní plochy;

15
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27
Ve smyslu zákona č. 17/1992 Sb., 
o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.

28
Ve smyslu § 7 zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním,  
středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů.

(13) hřištěm s přírodním povrchem hřiště umístěné na rostlém terénu zpravidla 
na travnaté ploše, bez povrchové úpravy;

(14) informativním prvkem územního plánu prvek, který sám o sobě není závazný, 
avšak obsahuje informaci nezbytnou z pohledu celkové logiky plánu. Informativní 
prvky jsou zpravidla znázorněny na některých výkresech územního plánu (např. 
interakční prvky ÚSES ve výkresu č. 19 nebo osobní přístaviště ve výkresu č. 5);

(15) klubovým zařízením zařízení sloužící pro společenské potřeby určité zájmové 
skupiny, v rozsahu přiměřeném hlavnímu využití plochy;

(16) kompostárnou zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu jak 
anaerobními, tak aerobními metodami;

(17) lesní školkou plochy, na kterých se pěstuje sadební materiál lesních dřevin;

(18) malým ubytovacím zařízením stavby pro přechodné ubytování s maximální 
kapacitou do 20 lůžek;

(19) malým sběrným dvorem místo k odkládání omezeného sortimentu odpadů 
v menším množství než u sběrných dvorů, jejichž síť malé sběrné dvory doplňují. 
Mají plochu max. 1 000 m2 a menší nároky na dopravní obsluhu;

(20) migrační bariérou stavba či jiná antropogenní překážka znemožňující či závažně 
omezující průchod jednotlivých organismů krajinou. Vzhledem k odlišnosti 
nároků různých druhů na prostupnost krajiny je všechny případy nutné posuzovat 
jednotlivě s přihlédnutím k potenciálně dotčené skupině organismů;

(21) nebytovým domem stavba, v níž převažují jiné funkce nad funkcí bytovou;

(22) nepřijatelným zhoršením životního prostředí nepřípustné zhoršení posouzené 
s ohledem na citlivost lokality, počet dotčených obyvatel a možnost kompenzace 
či minimalizace vlivů, nikoliv nepřípustné paušálně vzhledem ke stanoveným 
limitům. Dodržení závazných limitů tím není dotčeno;

(23) nerozvojovým územím území, ve kterém je v důsledku limitů využití zejména 
záplavového území, ochranných pásem apod. možné pouze zachování stávajících 
staveb bez možnosti další stavební činnosti;

(24) nerušící výrobou a nerušícími službami takové, které provozováním nenarušují 
negativními účinky a vlivy provozu užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nezhoršují životní prostředí přilehlého či souvisejícího území nad přípustnou 
míru. Jedná se především o negativní účinky hlukové, účinky zhoršující kvalitu 
ovzduší a prostředí 27 a zhoršující dopravní zátěž na komunikační síti. Za nerušící 
výrobu a služby nelze považovat autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, 
betonárny, spalovny a provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území;

(25) obchodním zařízením maloobchodní zařízení tvořené jednou nebo více prodejními 
jednotkami sloužící k přímému prodeji spotřebiteli;

(26) ostatním vzdělávacím zařízením taková vzdělávací zařízení, která nejsou zapsána 
v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a nenaplňují definici školských zařízení 28;

(27) plochou s rozdílným způsobem využití (dříve funkční plochou) plocha vymezená 
na výkresu č. 4 hranicí jednoho typu využití, znázorněná příslušným barevným 
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odstínem a označená písmenným kódem, jehož základní charakteristika je uvedena 
v oddílu 3;

(28) podmíněností staveb závazný regulativ, který vymezuje podmínky, bez jejichž 
splnění není možný rozvoj, výstavba či využívání vymezeného území nebo 
realizace konkrétní uvedené stavby apod. Obvykle se jedná o opatření stanovující 
podmínky etapizace;

(29) pobytovou loukou plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační aktivity, 
které nevyžadují speciální zázemí;

(30) podílem bydlení podíl hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení stanovený 
z celkových hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží stavby, resp. 
souboru staveb;

(31) podmíněně přípustným využitím takový způsob využití, jehož přípustnost 
je podmíněna splněním stanovených podmínek a prokázáním účelnosti 
navrhovaného využití;

(32) Pražskou integrovanou dopravou (PID) komplexní systém veřejné dopravy 
v Praze a jejím okolí, který je tvořen městskou veřejnou dopravou v Praze (metro, 
tramvaje, lanové dráhy a městské autobusové linky), příměstskou a městskou 
železniční dopravou, příměstskou autobusovou dopravou, záchytnými parkovišti 
P+R a vodní dopravou;

(33) Pražským (silničním) okruhem silniční okruh kolem Prahy (SOKP), silnice S I/1;

(34) převažujícím podílem celkové kapacity podíl více než 50 % hrubých podlažních 
ploch;

(35) převýšenou stavbou taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu 
dané lokality, jejíž relativní výška však nepřekračuje 40 m;

(36) přípustnou mírou zhoršení životního prostředí míra odpovídající limitům 
stanoveným platnými předpisy;

(37) Q2002 hodnota kulminačního průtoku Vltavy a Berounky dosažená v srpnu 2002;

(38) revitalizací vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
například rozšíření koryta, nová ramena, meandry, tůně, mokřady a související 
terénní úpravy v údolních nivách nebo na pozemcích sousedících s vodními toky 
a plochami apod.;

(39) rostlým terénem plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží 
žádnou stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak 
srážkových vod;

(40) rozměrnou stavbou stavba s výraznou hmotou, která se svým objemem a měřítkem 
výrazně odlišuje od okolní struktury;

(41) rozvojovým územím zastavitelné území, v němž se předpokládá významnější nový 
rozvoj, zpravidla se stanovenou mírou využití ploch;

(42) sběrným dvorem zařízení umožňují odkládat vybrané druhy odpadů ve větším 
množství. Jedná se převážně o objemný odpad, stavební odpad, BRO (biologicky 
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29
§ 7 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

rozložitelný odpad), dřevo, kovy, papír, sklo, plasty, pneumatiky, vyřazená 
elektrická zařízení a nebezpečné složky komunálního odpadu;

(43) sběrnou surovin (sběrnou recyklovatelných materiálů) zařízení doplňují funkci 
sběrných dvorů z hlediska rozsahu a množství odebíraných surovin (odpadů). 
Odebírané suroviny jsou především různé druhy kovů, papír, sklo atd. Sběrny 
surovin splňují charakteristiku nerušících služeb;

(44) služebním bytem byt pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným 
využitím, které bydlení obecně nepřipouští, sloužící pro ubytování osoby (osob), 
jejichž stálá přítomnost je nezbytná ze služebních důvodů (zajištění provozu stavby 
nebo areálu staveb, případně kvůli výkonu zaměstnání);

(45) stabilizovaným územím zastavitelné území, které je tvořeno stávající zpravidla 
souvislou zástavbou a stabilizovanou hmotovou strukturou, v němž územní plán 
nepředpokládá významný stavební rozvoj. Plochy OB, OV, SV a SMJ bez uvedeného 
kódu míry využití území jsou vždy stabilizované;

(46) stavební mezerou nezastavěná nebo částečně zastavěná část pozemku nebo 
souboru pozemků včetně nároží ve stávající zástavbě, určená k zastavění, zpravidla 
vymezená stavebními čarami a hranicemi;

(47) stavbou a zařízením pro provoz a údržbu taková stavba a zařízení, které zajišťují 
v nezbytném a přiměřeném rozsahu materiální i personální podmínky pro hlavní, 
přípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití dané plochy;

(48) strukturou prostorová forma charakterizovaná v textové i grafické části Územně 
analytických podkladů hl. m. Prahy;

(49) školou a školským zařízením zařízení definovaná v § 7 a dalších zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

(50) transformačním územím zastavitelné území s nevyužívanými či nevhodně 
využívanými plochami, v němž se předpokládá nový rozvoj s novým využitím 
a (nebo) strukturou zástavby.

(51) účelovou komunikací pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na návrh 
vlastníka účelové komunikace a po projednání s příslušným orgánem Policie České 
republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud 
je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Účelovou 
komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která 
slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. 
Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, 
který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. 
V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo 
objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad 29;

(52) územním plánem, resp. ÚP SÚ hl. m. Prahy, Územní plán sídelního útvaru hlavního 
města Prahy ve znění všech platných změn a úprav;
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30
Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů  

(zákon o vysokých školách),  
ve znění pozdějších předpisů.

(53) vědeckým a technologickým parkem komplex zařízení pro vědeckou, výzkumnou 
a vzdělávací činnost podporující rozvoj nových technologií a nových forem 
podnikání s částečně integrovanými souvisejícími službami a doplňkovými 
funkcemi, rozvolněného charakteru zástavby s významným podílem parkově 
upravených ploch;

(54) velkým sportovním areálem komplex sportovních staveb a otevřených sportovních 
ploch, jejichž provoz vyvolává hromadné nárazové zatížení území;

(55) veřejným vybavením vybrané části občanského vybavení, zřizované nebo užívané 
ve veřejném zájmu jako součást veřejné infrastruktury, to je stavby a zařízení 
pro vzdělávání a výchovu všech stupňů včetně vzdělání vysokoškolského, pro 
zdravotní služby, sociální služby, pro kulturu, církve, městskou správu, ochranu 
a bezpečnost obyvatelstva;

(56) vybranou komunikační sítí síť dálnic, silnic a místních komunikací zařazených 
do ploch SD, S1, S2 a S4;

(57) vozidlovou komunikací pozemní komunikace nebo jejich části, které nejsou 
zobrazeny samostatnou funkční plochou, ale jsou nezbytnou součástí využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. Dále se jako vozidlové komunikace posuzují 
pozemní komunikace zahrnuté do vybrané komunikační sítě nebo jejich části, které 
vlivem upřesnění návrhu na základě podrobnější dokumentace zasahují do ploch, 
jejichž regulativy umístění vozidlových komunikací umožňují;

(58) vysokoškolským zařízením součásti vysokých škol, což ve smyslu zákona 
o vysokých školách 30 jsou fakulty, vysokoškolské ústavy, jiná pracoviště pro 
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí 
činnost nebo pro poskytování informačních služeb, účelová zařízení pro kulturní 
a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce 
nebo zajišťování provozu školy;

(59) výškovou hladinou převládající výška v charakteristickém vzorku zástavby 
v dané lokalitě vyjádřená pomocí relativních výšek zástavby v těchto hladinách 
s maximální regulovanou výškou: 

a) hladina I  .................... 0 m – 6 m
b) hladina II  .................. 0 m – 9 m
c) hladina III  ................. 0 m – 12 m
d) hladina IV  .................. 9 m – 16 m
e) hladina V  ................... 12 m – 21 m
f) hladina VI  .................. 16 m – 26 m
g) hladina VII  ................ 21 m – 40 m
h) hladina VIII  ............... nad 40 m

Maximální regulovaná výška je pro jednotlivé hladiny stanovena v celé 
vymezené ploše pomocí relativních výšek zástavby nebo podlažnosti uvedených 
v ÚAP hl. m. Prahy;

(60) výškovou dominantou, drobnou – část stavby vystupující nad výškovou hladinu 
okolní zástavby i vlastního objektu, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží 
a nezvyšující významně užitnou plochu objektu. Zdůrazňuje pozici objektu 
v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.);
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31
Minimální regulovaná výška budovy 
ve výškové hladině VIII dle nařízení 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy.

32
V souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. 
hlavního města Prahy, kterým 
se stanovují obecné požadavky 
na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě 
Praze (Pražské stavební předpisy).
33
Integrovaný záchranný systém 
vymezuje zákon č. 239/2000 Sb.

(61) výškovou stavbou taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu 
dané lokality nebo relativní výšku 40 m 31; 

(62) využitím (hlavním, přípustným a podmíněně přípustným) souhrn obecně nebo 
podmíněně přípustných způsobů využití (funkcí) v dané ploše s rozdílným 
způsobem využití, které jsou pro jednotlivé plochy taxativně vyjmenovány;

(63) zařízením obecně soubor staveb, stavba nebo její část, která slouží převážně 
jednomu způsobu využití (funkci);

(64) zařízením pro neorganizovaný sport volně přístupné otevřené sportovní plochy, 
obvykle bez doplňkových staveb;

(65) zahrádkářskými chatami stavby se zastavěnou plochou do 25 m2 včetně teras, 
verand a vstupů, s max. jedním nadzemním podlažím 32;

(66) záchranným bezpečnostním systémem hl. m. Prahy 33 (ZBS HMP) systém státních 
orgánů, orgánů územních samosprávních celků, záchranných a pohotovostních 
sborů, ozbrojených bezpečnostních složek, havarijních služeb a dalších právnických 
a fyzických osob, které svou činností a propojením zajišťují bezpečnost s důrazem 
na ochranu osob, jejich majetku a životního prostředí. Pražský ZBS je tvořen 
záchrannými, bezpečnostními a speciálními službami, majícími své sídlo na území 
hlavního města Prahy.
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oddíl 16 použité zkratky

CZT centralizované zásobování teplem
ČOV čistírna odpadních vod
DMZZ digitální model zástavby a zeleně hl. m. Prahy
HPP hrubá podlažní plocha
KPP koeficient podlažních ploch
KZ koeficient zeleně
MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MÚK mimoúrovňová křižovatka
PID Pražská integrovaná doprava
PTS Pražská teplárenská soustava
P+R záchytná parkoviště systému „Park and Ride“ (zaparkuj a jeď)
SJM severojižní magistrála
ÚAP územně analytické podklady
ÚČOV ústřední čistírna odpadních vod
ÚP (ÚP SÚ) územní plán (Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy)
ÚSES územní systém ekologické stability
VRÚ velké rozvojové území
VÚR velké území rekreace
VVTL plynovod o velmi vysokém tlaku
VTL plynovod o vysokém tlaku
ZBS záchranný bezpečnostní systém
ZÚR zásady územního rozvoje 

16

Příloha č. 1  OOP č. 55/2018regulativy     







příloha č. 2
oop č. 55/2018

Seznam
veřejně

prospěšných
staveb



82

pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

1 DK 12 Praha 12 – Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy

1 DK 36 Lochkov – Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy

1 DK 42 Radotín – Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy

1 DK 46 Slivenec – Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy

1 DK 56 Zbraslav – Pražský (Silniční) okruh Slivenec – D1 v hranicích hl. m. Prahy

2 DK 6 Praha 6 – Pražský (Silniční) okruh Třebonice – Řepy – Ruzyně 
v hranicích hl. m. Prahy

2 DK 13 Praha 13 – Pražský (Silniční) okruh Třebonice – Řepy – Ruzyně 
v hranicích hl. m. Prahy

2 DK 44 Řepy – Pražský (Silniční) okruh Třebonice – Řepy – Ruzyně 
v hranicích hl. m. Prahy

2 DK 57 Zličín – Pražský (Silniční) okruh Třebonice – Řepy – Ruzyně 
v hranicích hl. m. Prahy

3 DK 6 Praha 6 – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 8 Praha 8 – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 18 Březiněves – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 20 Dolní Chabry – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 24 Ďáblice – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 38 Nebušice – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 41 Přední Kopanina – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

3 DK 47 Suchdol – Pražský (Silniční) okruh Ruzyně – Březiněves 
v hranicích hl. m. Prahy včetně Rybářky

4 DK 5 Praha 5 – Městský okruh Strahovský tunel včetně druhé a třetí stavby

4 DK 6 Praha 6 – Městský okruh Strahovský tunel včetně druhé a třetí stavby

5 DK 5 Praha 5 – Městský okruh Strahovský tunel – Barrandovský most,  
západní a východní tunelová trouba Mrázovských tunelů

6 DK 6 Praha 6 – Městský okruh Strahovský tunel – Pelc Tyrolka

6 DK 7 Praha 7 – Městský okruh Strahovský tunel – Pelc Tyrolka

6 DK 8 Praha 8 – Městský okruh Strahovský tunel – Pelc Tyrolka

6 DK 50 Troja – Městský okruh Strahovský tunel – Pelc Tyrolka

7 DK 3 Praha 3 – Městský okruh Rybníčky – Jarov

7 DK 9 Praha 9 – Městský okruh Rybníčky – Jarov

7 DK 10 Praha 10 – Městský okruh Rybníčky – Jarov

7 DK 15 Praha 15 – Městský okruh Rybníčky – Jarov

8 DK 3 Praha 3 – Městský okruh Jarov – Pelc Tyrolka

8 DK 8 Praha 8 – Městský okruh Jarov – Pelc Tyrolka
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pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

8 DK 9 Praha 9 – Městský okruh Jarov – Pelc Tyrolka

9 DK 10 Praha 10 – Štěrboholská radiála – II. stavba

9 DK 14 Praha 14 – Štěrboholská radiála – II. stavba

9 DK 17 Běchovice – Štěrboholská radiála – II. stavba

9 DK 22 Dolní Počernice – Štěrboholská radiála – II. stavba

9 DK 23 Dubeč – Štěrboholská radiála – II. stavba

9 DK 49 Štěrboholy – Štěrboholská radiála – II. stavba

10 DK 9 Praha 9 – Vysočanská radiála – ( úsek Průmyslový polookruh – R 10 )

10 DK 14 Praha 14 – Vysočanská radiála – ( úsek Průmyslový polookruh – R 10 )

10 DK 25 Horní Počernice – Vysočanská radiála – ( úsek Průmyslový polookruh – R 10 )

10 DK 45 Satalice – Vysočanská radiála – ( úsek Průmyslový polookruh – R 10 )

11 DK 6 Praha 6 – silnice R6 na území hl. m. Prahy

11 DK 57 Zličín – silnice R6 na území hl. m. Prahy

12 DK 8 Praha 8 – Pobřežní III

13 DK 25 Horní Počernice – páteřní komunikace komerční zóny

14 DK 6 Praha 6 – ul. Bělohorská – Karlovarská ( úsek Falcká – Drnovská ) –  
rekonstrukce kom. vč. tram. smyčky

14 DK 44 Řepy – ul. Bělohorská – Karlovarská ( úsek Falcká – Drnovská ) – 
rekonstrukce komunikace vč. tram. smyčky

16 DK 10 Praha 10 – Hostivařská radiála – úsek Městský okruh – ul. Přátelství

16 DK 15 Praha 15 – Hostivařská radiála – úsek Městský okruh – ul. Přátelství

16 DK 21 Dolní Měcholupy – Hostivařská radiála – úsek Městský okruh – ul. Přátelství

17 DK 5 Praha 5 – Radlická radiála – úsek Bucharova – Městský okruh

17 DK 13 Praha 13 – Radlická radiála – úsek Bucharova – Městský okruh

18 DK 8 Praha 8 – Libeňská spojka

19 DK 3 Praha 3 – Jarovská spojka

19 DK 10 Praha 10 – Jarovská spojka

20 DK 34 Libuš – Vestecká spojka ( Pražský (Silniční) okruh – D1 )

20 DK 48 Šeberov – Vestecká spojka ( Pražský (Silniční) okruh – D1 )

20 DK 53 Újezd u Průhonic – Vestecká spojka (Pražský (Silniční) okruh – D1)

21 DK 4 Praha 4 – rekonstrukce ul. Vídeňské

21 DK 32 Kunratice – rekonstrukce ul. Vídeňské

22 DK 9 Praha 9 – páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech 
( včetně MÚK s Průmyslový polookruh )

22 DK 33 Letňany – páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech 
( včetně MÚK s Průmyslový polookruh )

23 DK 9 Praha 9 – komunikační propojení Tupolevova – Mladoboleslavská

23 DK 33 Letňany – komunikační propojení Tupolevova – Mladoboleslavská
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24 DK 26 Kbely – komunikační propojení Veselská – Mladoboleslavská

24 DK 33 Letňany – komunikační propojení Veselská – Mladoboleslavská

25 DK 17 Běchovice – Silnice I / 12 Pražský (Silniční) okruh – hranice hl. m. Prahy

25 DK 23 Dubeč – Silnice I / 12 Pražský (Silniční) okruh – hranice hl. m. Prahy

25 DK 28 Koloděje – Silnice I / 12 Pražský (Silniční) okruh – hranice hl. m. Prahy

25 DK 52 Újezd nad Lesy – Silnice I / 12 Pražský (Silniční) okruh – hranice hl. m. Prahy

26 DK 13 Praha 13 – komunikační propojení Pražský (Silniční) okruh – Jeremiášova 
( Nová Jinočanská )

26 DK 43 Řeporyje – komunikační propojení Pražský (Silniční) okruh – Jeremiášova 
( Nová Jinočanská )

27 DK 35 Lipence – severní obchvat Lipenců ( propojení Zbraslav – Lipence )

27 DK 56 Zbraslav – severní obchvat Lipenců ( propojení Zbraslav – Lipence )

28 DK 35 Lipence – nová sběrná komunikace v rozvojových plochách Lipenců  
ul. Obvodová včet. ul. Jílovišťské

29 DK 12 Praha 12 – východní obchvat Písnice

29 DK 32 Kunratice – východní obchvat Písnice

29 DK 34 Libuš – východní obchvat Písnice

30 DK 4 Praha 4 – komunikační propojení Chýnovská – Vídeňská

30 DK 32 Kunratice – komunikační propojení Chýnovská – Vídeňská

31 DK 16 Benice – komunikační propojení Hornoměcholupská – K Lipanům 
( na záp. okraji Uhříněvsi )

31 DK 31 Křeslice – komunikační propojení Hornoměcholupská – K Lipanům 
( na záp. okraji Uhříněvsi )

31 DK 40 Petrovice – komunikační propojení Hornoměcholupská – K Lipanům 
( na záp. okraji Uhříněvsi )

31 DK 51 Uhříněves – komunikační propojení Hornoměcholupská – K Lipanům 
( na záp. okraji Uhříněvsi )

32 DK 40 Petrovice – komunikační propojení Novopetrovická – Přátelství – Bečovská

32 DK 51 Uhříněves – komunikační propojení Novopetrovická – Přátelství – Bečovská

34 DK 2 Praha 2 – komunikační propojení Čiklova – Otakarova

34 DK 4 Praha 4 – komunikační propojení Čiklova – Otakarova

35 DK 4 Praha 4 – komunikační propojení Otakarova – U plynárny

35 DK 10 Praha 10 – komunikační propojení Otakarova – U plynárny

36 DK 51 Uhříněves – komunikační propojení s podjezdem ČD v centru Uhříněvsi

37 DK 54 Velká Chuchle – komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli

38 DK 8 Praha 8 – Pobřežní IV

39 DK 8 Praha 8 – MÚK Průmyslový polookruh – Veselská

39 DK 24 Ďáblice – MÚK Průmyslový polookruh – Veselská

39 DK 33 Letňany – MÚK Průmyslový polookruh – Veselská

40 DK 4 Praha 4 – dostavba MÚK 5. května – Vyskočilova
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41 DK 11 Praha 11 – dostavba MÚK Brněnská – Pod Chodovem

42 DK 4 Praha 4 – MÚK Městský okruh – Záběhlická

42 DK 10 Praha 10 – MÚK Městský okruh – Záběhlická

43 DK 24 Ďáblice – MÚK Cínovecká – Kostelecká

44 DK 22 Dolní Počernice – MÚK Pražský (Silniční) okruh – sběrná komunikace 
k technolog. parku Dolní Počernice

45 DK 43 Řeporyje – MÚK Pražský (Silniční) okruh – Nová Jinočanská ( u Jinočan )

46 DK 4 Praha 4 – Dvorecký most

46 DK 5 Praha 5 – Dvorecký most

47 DK 7 Praha 7 – nový most Holešovice – Karlín

47 DK 8 Praha 8 – nový most Holešovice – Karlín

48 DK 48 Šeberov – východní obchvat Šeberova

49 DK 8 Praha 8 – severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních Chaber

49 DK 20 Dolní Chabry – severojižní sběrná komunikace na západním okraji Dolních Chaber

50 DK 14 Praha 14 – komunikační propojení Mladoboleslavská – Hornopočernická

50 DK 26 Kbely – komunikační propojení Mladoboleslavská – Hornopočernická

50 DK 45 Satalice – komunikační propojení Mladoboleslavská – Hornopočernická

51 DK 13 Praha 13 – vybrané komunikace Západního města

51 DK 43 Řeporyje – vybrané komunikace Západního města

52 DK 57 Zličín – obvodová komunikace na západním okraji Zličína

53 DK 35 Lipence – MÚK Strakonická ( R4 ) – u areálu MV ve Zbraslavi

53 DK 56 Zbraslav – MÚK Strakonická ( R4 ) – u areálu MV ve Zbraslavi

54 DK 56 Zbraslav – rekonstrukce MÚK Strakonická ( R4 ) Ke Krňovu – Josefa Houdka

55 DK 35 Lipence – komunikační propojení ul. J. Houdka a Černošické 
se severním obchvatem Lipenců

56 DK 10 Praha 10 – komunikační propojení rozvojových ploch 
na západním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou

56 DK 49 Štěrboholy – komunikační propojení rozvojových ploch 
na záp. okraji Štěrbohol s ul. Průmyslovou

57 DK 29 Kolovraty – přeložka silnice III / 33312 na východním okraji Kolovrat

58 DK 14 Praha 14 – komunikační propojení areálu CČM s ul. Božanovickou

58 DK 25 Horní Počernice – komunikační propojení areálu CČM s ul. Božanovickou

59 DK 25 Horní Počernice – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice

59 DK 27 Klánovice – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice

60 DK 25 Horní Počernice – MÚK D 11 – komunikační propojení Horní Počernice – Klánovice

62 DK 25 Horní Počernice – komunikace jihovýchod. rozvoj. území Horních Počernic, 
souběžná s dálnicí D11

63 DK 9 Praha 9 – rekonstrukce ul. Českomoravské

64 DK 14 Praha 14 – komunikační propojení areálu CČM s rozvoj. územím 
sev. od Chlumecké včet. úpravy křižovatky
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64 DK 25 Horní Počernice – kom. propojení areálu CČM s rozvoj. územím 
sev. od Chlumecké včet. úpravy křižovatky

65 DK 25 Horní Počernice – podjezd pod železniční tratí ČD Praha – Lysá nad Labem v ul. Bystré

66 DK 25 Horní Počernice – napojení ul. Bystré na rychlostní silnici R10

66 DK 45 Satalice – napojení ul. Bystré na rychlostní silnici R10

67 DK 9 Praha 9 – mimoúrovňová úprava křižovatky 
ul. Českomoravská – Poděbradská – Freyova – K Žižkovu

68 DK 21 Dolní Měcholupy – komunikační propojení Na Lázeňce – K pramenu

68 DK 23 Dubeč – komunikační propojení Na Lázeňce – K pramenu

69 DK 7 Praha 7 – ul. Bubenská

70 DK 14 Praha 14 – komunikační propojení Ocelkova – Lipnická

71 DK 9 Praha 9 – komunikační propojení Letňany – Prosek

71 DK 33 Letňany – komunikační propojení Letňany – Prosek

72 DK 24 Ďáblice – komunikační propojení Ďáblice – Letňany

72 DK 33 Letňany – komunikační propojení Ďáblice – Letňany

73 DK 19 Čakovice – rekonstrukce ul. Kostelecké včetně podjezdu pod tratí ČD 
v ul. Cukrovarské v Čakovicích

73 DK 24 Ďáblice – rekonstrukce ul. Kostelecké včetně podjezdu pod tratí ČD 
v ul. Cukrovarské v Čakovicích

74 DK 3 Praha 3 – komunikační propojení Novovysočanská – Švábky

74 DK 8 Praha 8 – komunikační propojení Novovysočanská – Švábky

75 DK 3 Praha 3 – přeložka ul. Novovysočanské

75 DK 9 Praha 9 – přeložka ul. Novovysočanské

76 DK 16 Benice – rekonstrukce ul. K dálnici

76 DK 51 Uhříněves – rekonstrukce ul. K dálnici

77 DK 1 Praha 1 – úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím 
a nám. I. P. Pavlova

77 DK 2 Praha 2 – úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím 
a nám. I. P. Pavlova

79 DK 9 Praha 9 – veřejné komunikace v transformovaných plochách jižně od ul. Kolbenovy

80 DK 9 Praha 9 – komunikační propojení Freyova – U Elektry

81 DK 9 Praha 9 – komunikační propojení Českomoravská – Ocelářská

82 DK 4 Praha 4 – dostavba MÚK Městský okruh – Vídeňská

83 DK 6 Praha 6 – komunikační spojení Nebušice – Staré letiště Ruzyně

83 DK 38 Nebušice – komunikační spojení Nebušice – Staré letiště Ruzyně

84 DK 54 Velká Chuchle – komunikace přes Strakonickou (mimoúrovňové napojení)

85 DK 6 Praha 6 – komunikační propojení Gymnasijní – Svatovítská

86 DK 7 Praha 7 – pěší lávka Pražská tržnice – Štvanice

87 DK 19 Čakovice – komunikační propojení Veselská – V Sedlišti

87 DK 33 Letňany – komunikační propojení Veselská – V Sedlišti
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88 DK 25 Horní Počernice – komunikační propojení Božanovská – Ve Žlíbku

89 DK 25 Horní Počernice – komunikační propojení Ve Žlíbku – Náchodská

90 DK 15 Praha 15 – kruhová křižovatka

91 DK 5 Praha 5 – Břevnovská radiála

91 DK 6 Praha 6 – Břevnovská radiála

91 DK 44 Řepy – Břevnovská radiála

92 DK 8 Praha 8 – rekonstrukce Sokolovské s tramvají

93 DK 8 Praha 8 – veřejná komunikace, propojení Karlína a Invalidovny

94 DK 7 Praha 7 – obnova Libeňského mostu

94 DK 8 Praha 8 – obnova Libeňského mostu

95 DK 9 Praha 9 – přestavba ulice Kbelské a Průmyslové

95 DK 14 Praha 14 – přestavba ulice Kbelské a Průmyslové

96 DK 17 Běchovice – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96 DK 23 Dubeč – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96 DK 29 Kolovraty – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96 DK 30 Královice – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96 DK 39 Nedvězí – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

96 DK 51 Uhříněves – Pražský (silniční) okruh – úsek Běchovice – D1

97 DK 4 Praha 4 – rekonstrukce Michelské ulice v úseku ul. Vyskočilova – U plynárny

98 DK 8 Praha 8 – jižní obchvat Libně

99 DK 57 Zličín – přeložka úseku ulice Na Radosti

100 DK 12 Praha 12 – Nová Komořanská s napojením na Pražský okruh

101 DK 32 Kunratice – komunikační propojení Dobronická – Kunratická spojka

101 DK 34 Libuš – komunikační propojení Dobronická – Kunratická spojka

102 DK 55 Vinoř – komunikační propojení Dražkovská – Mladoboleslavská

103 DK 56 Zbraslav – lávka pro pěší přes silnicí I/4

105 DK 36 Lochkov – komunikace pro rozvoj Lochkova (úsek Otěšínská – K Lahovské)

106 DK 5 Praha 5 – komunikace přes areál Walter

107 DK 18 Březiněves – přeložka silnice II/243

107 DK 24 Ďáblice – přeložka silnice II/243

108 DK 18 Březiněves – urbanisticky významná komunikace K Březince

109 DK 18 Březiněves – urbanisticky významná komunikace Bezinková

110 DK 10 Praha 10 – šířkové úpravy komunikace Záběhlická, Práčská

111 DK 18 Březiněves – Pražský (silniční) okruh, úsek Březiněves – Satalice

111 DK 19 Čakovice – Pražský (silniční) okruh, úsek Březiněves – Satalice

111 DK 24 Ďáblice – Pražský (silniční) okruh, úsek Březiněves – Satalice
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111 DK 45 Satalice – Pražský (silniční) okruh, úsek Březiněves – Satalice

111 DK 55 Vinoř – Pražský (silniční) okruh, úsek Březiněves – Satalice

112 DK 25 Praha 20 – jihovýchodní obchvat Horních Počernic

113 DK 7 Praha 7 – rozšíření Jateční ulice včetně tramvajového tělesa

114 DK 7 Praha 7 – komunikace nová Jankovcova v úseku Bubenské nábřeží – po Tusarovu

115 DK 7 Praha 7 – rozšíření Argentinské ulice

116 DK 7 Praha 7 – nová Jankovcova – sever, v úseku od Přívozní po Argentinskou 
včetně propojení v pokračování ulice U Pergamenky a přemostění nad Argentinskou

117 DK 15 Praha 15 – obchvat Petrovic

117 DK 51 Praha 22 – obchvat Petrovic

118 DK 40 Petrovice – komunikační propojení Hornoměcholupská – Novopetrovická

119 DK 13 Praha 13 – MÚK Rozvadovská spojka – Řevnická, upřesnění tvaru

119 DK 57 Zličín – MÚK Rozvadovská spojka – Řevnická, upřesnění tvaru

120 DK 23 Dubeč – rekonstrukce ulic Bečovská a K Vilkám

120 DK 51 Praha 22 – rekonstrukce ulic Bečovská a K Vilkám

121 DK 31 Křeslice – rekonstrukce a rozšíření ulice K dálnici

121 DK 51 Praha 22 – rekonstrukce a rozšíření ulice K dálnici

122 DK 6 Praha 6 – MÚK Aviatická – Lipská

122 DK 41 Přední Kopanina – MÚK Aviatická – Lipská

125 DK 10 Praha 10 – trasa a lávka pro pěší a cyklisty mezi ul. Ostružinovou a Dubečskou

126 DK 10 Praha 10 – rozšíření části ulice Průběžná

127 DK 29 Kolovraty – propojení Pražského okruhu s Říčany

1 DL 6 Praha 6 – letiště Praha-Ruzyně

1 DL 41 Přední Kopanina – letiště Praha-Ruzyně

2 DL 33 Letňany – letiště Letňany

3 DL 12 Praha 12 – letiště Točná – travnaté VPD a zařízení přímo související 
s provozem letecké zdravotní a záchr. služby

1 DM 9 Praha 9 – provozní úsek metro IV. B Českomoravská – Černý Most

1 DM 14 Praha 14 – provozní úsek metro IV. B Českomoravská – Černý Most

1 DM 25 Horní Počernice – provozní úsek metro IV. B Českomoravská – Černý Most

2 DM 7 Praha 7 – výstavba provozního úseku trasy metra IV. C 
včetně souvisejících zařízení

2 DM 8 Praha 8 – výstavba provozního úseku trasy metra IV. C 
včetně souvisejících zařízení

2 DM 50 Troja – výstavba provozního úseku trasy metra IV. C 
včetně souvisejících zařízení

3 DM 57 Zličín – depo metra Zličín

4 DM 8 Praha 8 – trasa IV. C2 Ládví – Letňany

4 DM 9 Praha 9 – trasa IV. C2 Ládví – Letňany
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4 DM 33 Letňany – trasa IV. C2 Ládví – Letňany

5 DM 2 Praha 2 – trasa I. D Nové Dvory – nám. Míru

5 DM 4 Praha 4 – trasa I. D Nové Dvory – nám. Míru

6 DM 6 Praha 6 – druhý vestibul stanice metra Hradčanská

7 DM 1 Praha 1 – druhý vestibul stanice metra Staroměstská

8 DM 7 Praha 7 – druhý vestibul stanice metra Vltavská

9 DM 1 Praha 1 – druhý vestibul u stanice metra Můstek – B

10 DM 3 Praha 3 – druhý vestibul stanice metra Želivského

10 DM 10 Praha 10 – druhý vestibul u stanice metra Želivského

11 DM 5 Praha 5 – trasa A metra Dejvická – Letiště Ruzyně

11 DM 6 Praha 6 – trasa A metra Dejvická – Letiště Ruzyně

11 DM 44 Praha 17 – trasa A metra Dejvická – Letiště Ruzyně

12 DM 6 Praha 6 – terminál autobusové dopravy Veleslavín

1 DN 6 Praha 6 – autobusové nádraží Dlouhá míle

2 DN 33 Letňany – autobusové nádraží Letňany

3 DN 8 Praha 8 – autobusové nádraží Florenc

4 DN 6 Praha 6 – terminál autobusové dopravy Horoměřická

5 DN 5 Praha 5 – terminál autobusové dopravy Nádraží Smíchov

1 DO 47 Suchdol – nové garáže autobusů MHD Sedlec

2 DO 8 Praha 8 – přístav Libeň

3 DO 53 Újezd u Průhonic – ochranný val podél D1 u Kateřinek

4 DO 25 Horní Počernice – ochranný val u dálnice D 11

5 DO 14 Praha 14 – protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

5 DO 22 Dolní Počernice – protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

5 DO 49 Štěrboholy – protihluková opatření podél Štěrboholské radiály

6 DO 50 Trója – parkoviště

7 DO 18 Březiněves – protihlukový val kolem Cínovecké

7 DO 24 Ďáblice – protihlukový val kolem Cínovecké

1 DR 6 Praha 6 – P+R Dejvická ( Vítězné náměstí )

8 DO 48 Praha-Šeberov – překrytí dálnice D1

8 DO 53 Praha-Újezd – překrytí dálnice D1

2 DR 27 Klánovice – P+R u žel. zast. Klánovice

3 DR 57 Zličín – P+R – nad autobusovým nádražím

4 DR 57 Zličín – P+R – východně od stanice metra

5 DR 42 Radotín – P+R – u žel. stanice – východ

6 DR 10 Praha 10 – P+R – Strašnická
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7 DR 10 Praha 10 – P+R – Skalka – při ul. Úvalské

8 DR 11 Praha 11 – P+R – Opatov

9 DR 7 Praha 7 – P+R – Holešovice – u jižního vestibulu st. metra

10 DR 13 Praha 13 – P+R – Stodůlky – Západní město

11 DR 13 Praha 13 – P+R – Butovice – u Radlické radiály

12 DR 46 Slivenec – parkoviště P+R u smyčky Slivenec

13 DR 4 Praha 4 – P+R – Nové Dvory

14 DR 4 Praha 4 – P+R – Krč – Zálesí

15 DR 11 Praha 11 – P+R –Roztyly

16 DR 11 Praha 11 – P+R – Chodov

17 DR 10 Praha 10 – P+R – Skalka – východ

18 DR 14 Praha 14 – P+R – Rajská zahrada – parkoviště

19 DR 14 Praha 14 – P+R – Hloubětín

20 DR 25 Horní Počernice – P+R – Černý most

21 DR 14 Praha 14 – P+R – Rajská zahrada – část garáže v objektu C

22 DR 6 Praha 6 – P+R – Dlouhá míle

25 DR 15 Praha 15 – P+R – Horní Měcholupy

26 DR 42 Radotín – P+R – západně od žel. stanice

27 DR 17 Běchovice – P+R

28 DR 54 Velká Chuchle – P+R

29 DR 22 Dolní Počernice – P+R

30 DR 8 Praha 8 – P+R – Ládví – jih I.

31 DR 8 Praha 8 – P+R – Ládví – jih II.

32 DR 6 Praha 6 – P+R – Ruzyně

33 DR 33 Letňany – P+R

34 DR 51 Uhříněves – P+R

35 DR 9 Praha 9 – P+R – Českomoravská

36 DR 8 Praha 8 – P+R – Palmovka

37 DR 6 Praha 6 – P+R – Hradčanská

38 DR 4 Praha 4 – P+R – Pankrác

39 DR 7 Praha 7 – P+R – Holešovice – na části plochy autobus. nádraží

40 DR 11 Praha 11 – P+R – Háje

41 DR 9  Praha 9 – P+R – Prosek – Sever

43 DR 5 Praha 5 – P+R – Radlická

45 DR 10 Praha 10 – P+R – Zahradní Město

1 DT 5 Praha 5 – tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov – Holyně
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1 DT 46 Slivenec – tramvajová trať Hlubočepy – Barrandov – Holyně

2 DT 5 Praha 5 – výstavba tramvajové smyčky Barrandov – v rámci TT Hlubočepy – Barrandov

3 DT 4 Praha 4 – výstavba tramvajové vozovny Modřany – Hodkovičky

4 DT 8 Praha 8 – tramvajová trať – Kobylisy – Bohnice

5 DT 6 Praha 6 – tramvajová trať – Divoká Šárka – Dědina – Staré letiště Ruzyně

6 DT 4 Praha 4 – tramvajová trať – Zlíchov – Dvorce

6 DT 5 Praha 5 – tramvajová trať – Zlíchov – Dvorce

7 DT 5 Praha 5 – tramvajová trať – Laurova – Radlická

8 DT 6 Praha 6 – tramvalová trať – hotel Internacionál – Podbaba

9 DT 10 Praha 10 – tramvajová trať – Počernická – sídl. Malešice

10 DT 4 Praha 4 – tramvajová trať – Modřany – Libuš – Nové Dvory

10 DT 12 Praha 12 – tramvajová trať – Modřany – Libuš – Nové Dvory

10 DT 34 Libuš – tramvajová trať – Modřany – Libuš – Nové Dvory

11 DT 7 Praha 7 – úpravy tramvajových tras v rozvojovém území Holešovic

12 DT 8 Praha 8 – úprava tramvajové trati u Invalidovny

14 DT 46 Slivenec – tramvajová smyčka

15 DT 10 Praha 10 – tramvajová smyčka

1 DV 8 Praha 8 – náměstí v centru Bohnic ( Krakov )

2 DV 24 Ďáblice – náměstí

3 DV 20 Dolní Chabry – Bílenské náměstí

4 DV 9 Praha 9 – veřejné prostranství při Poděbradské

5 DV 9 Praha 9 – veřejné prostranství u stanice metra Kolbenova

6 DV 1 Praha 1 – propojení ulic Na Florenci – Pernerova

6 DV 3 Praha 3 – propojení ulic Na Florenci – Pernerova

6 DV 8 Praha 8 – propojení ulic Na Florenci – Pernerova

7 DV 1 Praha 1 – prodloužení ulice Na Florenci

1 DZ 3 Praha 3 – stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží  
do Libně, Vysočan a Holešovic

1 DZ 8 Praha 8 – stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykovo nádraží  
do Libně, Vysočan a Holešovic

1 DZ 9 Praha 9 – stavba železniční tratě Praha hl. n. a Masarykova nádraží  
do Libně, Vysočan a Holešovic

2 DZ 2 Praha 2 – modernizace žst.Praha hl. nádraží

2 DZ 3 Praha 3 – modernizace záp. části žst. Praha hl. nádraží

3 DZ 9 Praha 9 – rekonstrukce depa Libeň na technickou základnu pro údržbu

4 DZ 10 Praha 10 – dostavba Odstavného nádraží Praha Jih 5. část – odjezd. skupina

6 DZ 6 Praha 6 – elektrizace a zdvoukolejnění úseku žst. Dejvice – žst. Ruzyně
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7 DZ 6 Praha 6 – výstavba rychlodráhy žel. stanice Ruzyně – letiště Praha Ruzyně 
včetně nové žel. zast. Praha-Ruzyně

8 DZ 6 Praha 6 – průjezd železničním uzlem Praha 
v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín – Břeclav

8 DZ 7 Praha 7 – projezd železničním uzlem Praha 
v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín – Břeclav

8 DZ 9 Praha 9 – průjezd železničním uzlem Praha 
v rámci stavby prvního železničního koridoru Děčín – Břeclav

9 DZ 4 Praha 4 – nová železniční zastávka – Kačerov

9 DZ 6 Praha 6 – nová železniční zastávka – Podbaba

9 DZ 7 Praha 7 – nová železniční zastávka – Bubny

9 DZ 14 Praha 14 – nová železniční zastávka – Rajská zahrada

10 DZ 17 Běchovice – nová železniční zastávka – Běchovice

11 DZ 12 Praha 12 – Přeložka úseku železniční trati Praha – Vrané nad Vltavou

12 DZ 22 Praha 14 – nová železniční zastávka Praha – Dolní Počernice

13 DZ 5 Praha 5 – nová železniční zastávka Praha – Hlubočepy střed

14 DZ 5 Praha 5 – nová železniční zastávka Praha – Hlubočepy zastávka

15 DZ 14 Praha 14 – nová železniční zastávka Praha – Jahodnice

16 DZ 26 Praha 19 – nová železniční zastávka Praha – Kbely

17 DZ 5 Praha 5 – nová železniční zastávka Praha – Konvářka

18 DZ 6 Praha 6 – nová železniční zastávka Praha – Liboc

19 DZ 10 Praha 10 – nová železniční zastávka Praha – Malešice zastávka

20 DZ 42 Praha 16 – nová železniční zastávka Praha – Radotín sídliště

21 DZ 10 Praha 10 – nová železniční zastávka Praha – Eden

22 DZ 19 Čakovice – nová železniční zastávka Praha – Třeboradice

23 DZ 54 Velká Chuchle – nová železniční zastávka Praha – Velká Chuchle

24 DZ 7 Praha 7 – nová železniční zastávka Praha – Výstaviště

25 DZ 10 Praha 10 – nová železniční zastávka Praha – Zahradní Město

26 DZ 15 Praha 10 – optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

27 DZ 3 Praha 3 – železniční zastávka Praha – Karlín

28 DZ 8 Praha 8 – železniční zastávka Praha – Rokytka

29 DZ 4 Praha 4 – železniční zastávka Praha – Braník

30 DZ 10
Praha 10 – průjezd železničním uzlem Praha – modernizace traťového úseku  
Praha-Libeň – Praha-Malešice – Praha-Vršovice/Praha-Hostivař, 
včetně zdvoukolejnění

31 DZ 4 Praha 4 – výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun 
včetně souvisejících staveb

31 DZ 5 Praha 5 – výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun 
včetně souvisejících staveb

31 DZ 43 Řeporyje – výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun 
včetně souvisejících staveb
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31 DZ 46 Slivenec – výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun 
včetně souvisejících staveb

31 DZ 54 Velká Chuchle – výstavba nového železničního koridoru III. Praha – Beroun  
včetně souvisejících staveb

32 DZ 2 Praha 2 – Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov

32 DZ 4 Praha 4 – Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov

32 DZ 5 Praha 5 – Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha-Smíchov

33 DZ 2 Praha 2 – nová železniční zastávka Výtoň

34 DZ 1 Praha 1 – přestavba kolejiště Masarykova nádraží

34 DZ 8 Praha 8 – přestavba kolejiště Masarykova nádraží

35 DZ 5 Praha 5 – městský distribuční areál

1 SR 5 Praha 5 – výstavba rekreačního areálu, Císařská louka

2 SR 7 Praha 7 – zařízení pro rekreaci a sport – mezi břehem Vltavy, 
mostem Barikádníků

3 SR 12 Praha 12 – Modřany – zařízení pro rekreaci a sport, 
břeh Vltavy od Braníka do Komořan

3 SR 56 Zbraslav – Modřany – zařízení pro rekreaci a sport, 
břeh Vltavy od Bráníka do Komořan

4 SR 12 Praha 12 – Modřany – sportovně rekreační areál, 
areál volného času – U modřanské rokle, ul. Gen. Šišky, Čs. exilu

5 SR 54 Velká Chuchle – zařízení pro rekreaci a sport – levý břeh Vltavy

5 SR 56 Zbraslav – zařízení pro rekreaci a sport – levý břeh Vltavy

6 SR 4 Praha 4 – Studené – areál volného času v okolí Kunratického potoka

7 SR 5 Praha 5 – Dívčí Hrady – areál volného času

9 SR 5 Praha 5 – Vidoule – zařízení pro rekreaci a sport

10 SR 8 Praha 8 – rekreační areál – ul. Libeňská, západní kosa

11 SR 9 Praha 9 – Prosek – areál volného času – Střížkov

12 SR 11 Praha 11 – Roztyly – zařízení pro rekreaci a sport – okolí stanice metra Roztyly

13 SR 11 Praha 1 – JM – areál volného času – severně od ul. Mírového hnutí

14 SR 13 Praha 13 – Západní město – sportovní areál U škol – ul. Nová Jinočanská

15 SR 50 Troja – zařízení pro rekreaci a sport

16 SR 13 Praha 13 – přírodní koupaliště, areál volného času – Prokopské údolí,  
jižně od ul. Jeremiášovy

17 SR 14 Praha 14 – Černý Most – areál volného času

18 SR 14 Praha 14 – Kyje – zařízení pro rekreaci a sport –  
západně od Kyjského rybníka, okolí Rokytky

19 SR 15 Praha 15 – Horní Měcholupy – areál volného času – jižně od plynárny

19 SR 21 Dolní Měcholupy – Horní Měcholupy – areál volného času – jižně od plynárny

20 SR 50 Troja – areál volného času

21 SR 25 Horní Počernice – areál volného času – U Svépravických rybníků

22 SR 50 Troja – zařízení pro sport a rekreaci

Příloha č. 2  OOP č. 55/2018 veřejně prospěšné stavby



94

pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

23 SR 13 Praha 13 – U Malé Ohrady – areál volného času

25 SR 52 Újezd nad Lesy – jihovýchod – sportovní areál pro školu, bývalé koupaliště Dubinská

26 SR 56 Zbraslav – Záběhlice – rekreační areál

27 SR 12 Praha 12 – sportovní areál – ul. Komořanská

28 SR 47 Suchdol – přemístění sportovního hřiště

29 SR 8 Praha 8 – plavecký stadion Šutka

30 SR 8 Praha 8 – sportovní areál

31 SR 5 Praha 5 – Jinonice – hřiště pro základní školu (Tyršova škola)

32 SR 49 Štěrboholy – náhrada za zrušený sport

33 SR 14 Praha 14 – Černý most – sportovní areál

34 SR 12 Praha 12 – Modřany – sportovní areál U modřanské rokle, 
ul.Gen. Šišky, Čs. exilu

35 SR 11 Praha 11 – areál volného času – severně od ul. Mírového hnutí

36 SR 42 Radotín – celoměstský rekreační areál

37 SR 42 Radotín – celoměstský rekreační areál

39 SR 56 Zbraslav – areál volného času

40 SR 57 Zličín – sportovní areál u Velkého rybníka

41 SR 25 Horní Počernice – koupaliště Svépravice

42 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

42 SR 54 Velká Chuchle – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

42 SR 56 Zbraslav – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43 SR 54 Velká Chuchle – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

43 SR 56 Zbraslav – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

46 SR 42 Radotín – rozšíření celoměstského rekreačního areálu

47 SR 9 Praha 9 – sportovní plochy u základní a mateřské školy

48 SR 18 Březiněves – sportovní areál

49 SR 25 Praha 20 – rekreační areál

1 TE 5 Praha 5 – TR 110 / 22 kV – Smíchov, včetně energotunelů

2 TE 14 Praha 14 – TR 110 / 22 kV – Černý Most

3 TE 2 Praha 2 – TR 110 / 22 kV – Karlov

4 TE 4 Praha 4 – TR 110 / 22 kV – Pankrác

5 TE 8 Praha 8 – TR 110 / 22 kV – Karlín, včetně zasmyčkování

6 TE 47 Suchdol – TR 110 / 22 kV, včetně přípojky

7 TE 36 Lochkov – TR 110 / 22 kV, včetně přípojky

8 TE 8 Praha 8 – TR 400 / 110 kV Sever (rozšíření plochy)

9 TE 5 Praha 5 – kabel 110 kV , TR Jinonice – TR Smíchov
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9 TE 13 Praha 13 – kabel 110 kV TR Jinonice – TR Smíchov

10 TE 14 Praha 14 – venkovní vedení 110 kV z VV TR Malešice – TR Sever 
(přípojka pro TR Černý Most)

11 TE 7 Praha 7 – kabel 110 kV, TR Holešovice – TR Střed

11 TE 8 Praha 8 – kabel 110 kV, TR Holešovice – TR Střed

12 TE 2 Praha 2 – kabel 110 kV, TR Karlov – TR Jih

12 TE 10 Praha 10 – kabel 110 kV, TR Karlov – TR Jih

13 TE 1 Praha 1 – kabel 110 kV, TR Karlov – TR Střed

13 TE 2 Praha 2 – kabel 110 kV, TR Karlov – TR Střed

14 TE 2 Praha 2 – kabel 110 kV Karlov – TR Smíchov

14 TE 5 Praha 5 – kabel 110 kV Karlov – TR Smíchov

15 TE 2 Praha 2 – kabel 110 kV TR Karlov – TR Pankrác

15 TE 4 Praha 4 – kabel 110 kV TR Karlov – TR Pankrác

16 TE 4 Praha 4 – kabel 110 kV TR Pankrác – TR Lhotka

16 TE 12 Praha 12 – kabel 110 kV TR Pankrác – TR Lhotka

17 TE 12 Praha 12 – venkovní vedení 110 kV TR Lhotka – TR Chodov

17 TE 32 Kunratice – venkovní vedení 110 kV TR Lhotka – TR Chodov

17 TE 34 Libuš – venkovní vedení 110 kV TR Lhotka – TR Chodov

17 TE 48 Šeberov – venkovní vedení 110 kV TR Lhotka – TR Chodov

18 TE 15 Praha 15 – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 17 Běchovice – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 21 Dolní Měcholupy – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 23 Dubeč – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkovánní TR Měcholupy

18 TE 31 Křeslice – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 40 Petrovice – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 48 Šeberov – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice, 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 51 Uhříněves – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice 
zasmyčkování TR Měcholupy

18 TE 53 Újezd u Průhonic – venkovní vedení 110 kV TR Chodov – TR Běchovice,  
zasmyčkování TR Měcholupy

19 TE 14 Praha 14 – venkovní vedení 110 kV, TR Běchovice – TR Malešice

19 TE 17 Běchovice – venkovní vedení 110 kV, TR Běchovice – TR Malešice

19 TE 22 Dolní Počernice – venkovní vedení 110 kV TR Běchovice – TR Malešice

19 TE 23 Dubeč – venkovní vedení 110 kV TR Běchovice – TR Malešice

19 TE 49 Štěrboholy – venkovní vedení 110 kV TR Běchovice – TR Malešice
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20 TE 8 Praha 8 – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ

20 TE 9 Praha 9 – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ

20 TE 24 Ďáblice – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ

20 TE 33 Letňany – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ

21 TE 8 Praha 8 – venkovní vedení 400 kV – zasmyčkování TR Sever

21 TE 18 Březiněves – venkovní vedení 400 kV – zasmyčkování TR Sever

21 TE 20 Dolní Chabry – vedení 400 kV – zasmyčkování TR Sever

21 TE 24 Ďáblice – venkovní vedení 400 kV – zasmyčkování TR Sever

22 TE 47 Suchdol – přeložka venkovního vedení 110 kV

23 TE 17 Běchovice – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice – TR Benešov

23 TE 23 Dubeč – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Běchovice – TR Benešov

24 TE 36 Lochkov – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Chodov – Řeporyje

24 TE 46 Slivenec – přeložka venkovního vedení 110 kV TR Chodov – Řeporyje

25 TE 51 Praha 22 – areál transformovny včetně připojení na nadzemní vedení VVN

26 TE 4 Praha 4 – kabelový tunel TR Jih – Michle

26 TE 10 Praha 10 – kabelový tunel TR Jih – Michle

1 TI 6 Praha 6 – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 8 Praha 8 – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 12 Praha 12 – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 13 Praha 13 – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 17 Běchovice – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 18 Březiněves – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 20 Dolní Chabry – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 22 Dolní Počernice – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 24 Ďáblice – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 25 Horní Počernice – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 36 Lochkov – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 38 Nebušice – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 41 Přední Kopanina – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 42 Radotín – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 43 Řeporyje – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 46 Slivenec – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 47 Suchdol – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 56 Zbraslav – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

1 TI 57 Zličín – dálkový optický kabel v ose Pražského (silničního) okruhu

2 TI 8 Praha 8 – optický kabel Mělník
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2 TI 20 Dolní Chabry – optický kabel Mělník

3 TI 4 Praha 4 – dálkový optický kabel směr Benešov

3 TI 12 Praha 12 – dálkový optický kabel směr Benešov

3 TI 32 Kunratice – dálkový optický kabel směr Benešov

3 TI 34 Libuš – dálkový optický kabel směr Benešov

3 TI 48 Šeberov – dálkový optický kabel směr Benešov

4 TI 4 Praha 4 – dálkový optický kabel směr Brno

4 TI 12 Praha 12 – dálkový optický kabel směr Brno

4 TI 32 Kunratice – dálkový optický kabel směr Brno

4 TI 34 Libuš – dálkový optický kabel směr Brno

4 TI 48 Šeberov – dálkový optický kabel směr Brno

5 TI 4 Praha 4 – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 12 Praha 12 – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 13 Praha 13 – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 34 Libuš – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 36 Lochkov – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 46 Slivenec – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 54 Velká Chuchle – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ 2

5 TI 56 Zbraslav – optický kabel TDÚ 1 – TDÚ – 2

1 TK 29 Kolovraty – rozšíření ČOV

2 TK 21 Dolní Měcholupy – sběrač G a stoka G6

2 TK 22 Dolní Počernice – sběrač G a stoka G6

2 TK 23 Dubeč – sběrač G a stoka G6

3 TK 14 Praha 14 – prodloužení sběrače H do Běchovic

3 TK 17 Běchovice – připojení Běchovic na sběrač H

3 TK 22 Dolní Počernice – prodloužení sběrače H do Běchovic

4 TK 13 Praha 13 – prodloužení sběrače P Chaby – Řeporyje

4 TK 43 Řeporyje – prodloužení sběrače P Chaby – Řeporyje

5 TK 38 Nebušice – kanalizace

6 TK 23 Dubeč – kanalizace a ČS

7 TK 38 Nebušice – rozšíření ČOV

8 TK 35 Lipence – rozšíření ČOV Lipence

9 TK 17 Běchovice – rozšíření ČOV Újezd nad Lesy

10 TK 7 Praha 7 – Rekonstrukce kmenové stoky B

11 TK 5 Praha 5 – rekonstrukce hlavního sběrače M

12 TK 4 Praha 4 – propojení kanalizačního sběrače CXXX s Modřanským sběračem
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MČ popis veřejně prospěšné stavby

13 TK 6 Praha 6 – kanalizace a ČS

14 TK 19 Čakovice – kanalizace Třeboradice

15 TK 46 Slivenec – systém odkanalizování

15 TK 54 Velká Chuchle – systém odkanalizování

16 TK 36 Lochkov – kanalizace a ČOV

17 TK 43 Řeporyje – kanalizace a ČOV Zadní Kopanina

18 TK 56 Zbraslav – kanalizace a ČS Strnady – Zbraslav

19 TK 12 Praha 12 – kanalizace a ČS Komořany

20 TK 12 Praha 12 – kanalizace a ČOV Cholupice

21 TK 12 Praha 12 – kanalizace (výtlak) a ČS Točná

22 TK 34 Libuš – kanalizace a ČS Písnice

23 TK 48 Šeberov – kanalizace Hrnčíře

24 TK 51 Uhříněves – kanalizace a ČS Pitkovice

25 TK 51 Uhříněves – kanalizace a ČS Hájek

26 TK 53 Újezd u Průhonic – kanalizace a ČOV

27 TK 47 Suchdol – DUN

28 TK 6 Praha 6 – Ruzyně – DUN

29 TK 5 Praha 5 – Smíchov – DUN

30 TK 13 Praha 13 – JZM – DUN

31 TK 43 Řeporyje – DUN

32 TK 43 Řeporyje – DUN

33 TK 43 Řeporyje – DUN

34 TK 43 Řeporyje – DUN

35 TK 54 Velká Chuchle – DUN – Hvězdárna

37 TK 21 Dolní Měcholupy – DUN

38 TK 8 Praha 8 – kanalizační přivaděč k NČOV

38 TK 50 Troja – kanalizační přivaděč k NČOV

39 TK 18 Březiněves – rozšíření ČOV

40 TK 25 Horní Počernice – kanalizace a ČOV

41 TK 21 Dolní Měcholupy – DUN – sever

42 TK 35 Lipence – DUN

43 TK 35 Lipence – DUN

44 TK 35 Lipence – DUN

45 TK 43 Řeporyje – DUN

46 TK 34 Libuš – DUN

47 TK 19 Čakovice – vybudování kanalizačního obchvatu
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číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

47 TK 33 Letňany – vybudování kanalizačního obchvatu

49 TK 8 Praha 8 – plocha retenční nádrže Karlín

50 TK 8 Praha 8 – plocha retenční nádrže Libeň

51 TK 6 Praha 6 – ústřední čistírna odpadních vod

51 TK 7 Praha 7 – ústřední čistírna odpadních vod

52 TK 6 Praha 6 – výtlak kalů na Drasty

52 TK 8 Praha 8 – výtlak kalů na Drasty

52 TK 50 Troja – výtlak kalů na Drasty

53 TK 6 Praha 6 – čistírna odpadních vod

54 TK 5 Praha 5 – dešťová usazovací nádrž severně od ul. K Barrandovu

55 TK 23 Dubeč – prodloužení kanalizačního sběrače G

1 TO 10 Praha 10 – výstavba spalovny Malešice

1 TO 49 Štěrboholy – výstavba spalovny Malešice

2 TO 46 Slivenec – sběrný dvůr

3 TO 6 Praha 6 – Ruzyně – recyklace stavebního odpadu

4 TO 13 Praha 13 – sběrný a recyklační dvůr Stodůlky

5 TO 3 Praha 3 – sběrný dvůr – nákladové nádraží Žižkov

6 TO 4 Praha 4 – sběrný dvůr Spořilov

7 TO 10 Praha 10 – sběrný dvůr Michle

8 TO 10 Praha 10 – sběrný dvůr Vršovice

9 TO 9 Praha 9 – sběrný dvůr Pod šancemi

10 TO 25 Horní Počernice – recyklace stavebního odpadu

11 TO 17 Běchovice – sběrný dvůr

12 TO 10 Praha 10 – sběrný dvůr Malešice

14 TO 25 Horní Počernice – sběrný dvůr (kompostárna) Sychrov

15 TO 19 Čakovice – recyklace odpadů

16 TO 19 Čakovice – sběrný dvůr (kompostárna)

17 TO 29 Kolovraty – recyklace stavebního odpadu, sběrný dvůr

17 TO 39 Nedvězí – recyklace stavebního odpadu, sběrný dvůr

18 TO 56 Zbraslav – recyklace stavebního odpadu (sběrný dvůr), Lipence

19 TO 21 Dolní Měcholupy – sběrný dvůr

20 TO 24 Ďáblice – rozšíření skládky komunálního odpadu

21 TO 6 Praha 6 – sběrný dvůr

22 TO 56 Praha-Zbraslav – kompostárna

23 TO 5 Praha 5 – sběrný dvůr

24 TO 5 Praha 5 – sběrný dvůr
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MČ popis veřejně prospěšné stavby

1 TP 24 Ďáblice – VTL plynovod a VTL . RS Ďáblice

2 TP 26 Kbely – VTL . RS

3 TP 25 Horní Počernice – VTL . RS – Chvaly

4 TP 49 Štěrboholy – VTL . RS, ul. Nedokončená

5 TP 48 Šeberov – VTL . RS – Hrnčíře

6 TP 51 Uhříněves – VTL . RS – Pitkovice

7 TP 35 Lipence – VTL plynovod do Černošic

8 TP 13 Praha 13 – VTL . RS Chaby

9 TP 57 Zličín – VTL . RS – Sobín

10 TP 6 Praha 6 – přeložka VTL plynovodu

10 TP 38 Nebušice – přeložka VTL plynovodu

10 TP 41 Přední Kopanina – přeložka VTL plynovodu

11 TP 47 Suchdol – přeložka VTL plynovodu

12 TP 18 Březiněves – přeložka VTL plynovodu Březiněves – Ďáblice

12 TP 24 Ďáblice – přeložka VTL plynovodu Březiněves – Ďáblice

13 TP 6 Praha 6 – přeložka VTL plynovodu Ruzyně

14 TP 56 Zbraslav – přeložka VTL plynovodu

15 TP 31 Křeslice – VTL . RS

1 TR 1 Praha 1 – kolektor II. kategorie CENTRUM II

1 TR 2 Praha 2 – kolektor II. kategorie CENTRUM II

1 TT 10 Praha 10 – výstavba tepelných napaječů Mělník – JM I a JM II

1 TT 11 Praha 11 – výstavba tepelných napaječů Mělník – JM I a JM II

1 TT 15 Praha 15 – výstavba tepelných napaječů Mělník – JM I a JM II

2 TT 15 Praha 15 – výstavba tepelných napaječů Mělník – Petrovice

2 TT 40 Petrovice – výstavba tepelných napaječů Mělník – Petrovice

3 TT 6 Praha 6 – propojení SCZT Veleslavín – Ďědina

4 TT 13 Praha 13 – zásobování teplem – oblast JZM

4 TT 44 Řepy – zásobování teplem – oblast JZM

4 TT 57 Zličín – zásobování teplem – oblast JZM

5 TT 8 Praha 8 – tepelný napaječ Prosek – Libeň

6 TT 14 Praha 14 – propojení SCZT Dolní Počernice – Běchovice

6 TT 22 Dolní Počernice – propojení SCZT Dolní Počernice – Běchovice

6 TT 25 Horní Počernice – propojení SCZT Dolní Počernice – Běchovice

7 TT 4 Praha 4 – propojení SCZT Modřany – Krč

7 TT 12 Praha 12 – propojení SCZT Modřany – Krč

7 TT 34 Libuš – propojení SCZT Modřany – Krč
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MČ popis veřejně prospěšné stavby

8 TT 8 Praha 8 – tepelný napáječ Rohanský ostrov

9 TT 7 Praha 7 – napojení zdroje EHOL na PTS

9 TT 8 Praha 8 – napojení zdroje EHOL na PTS

1 TV 5 Praha 5 – vodovodní řad – Malvazinky – Nikolajka, včetně VDJ Nikolajka

2 TV 38 Nebušice – rekonstrukce vodovodních řadů

3 TV 3 Praha 3 – vodovodní řad – Hloubětín – VDJ Hrdlořezy

3 TV 9 Praha 9 – vodovodní řad – Hloubětín – VDJ Hrdlořezy

3 TV 14 Praha 14 – vodovodní řad – Hloubětín – VDJ Hrdlořezy

4 TV 35 Lipence – připojení vodovodním řadem na stáv. síť VDJ Lipence a VDJ Baně

4 TV 56 Zbraslav – připojení vodovodním řadem na stáv. síť VDJ Lipence a VDJ Baně

5 TV 13 Praha 13 – přeložka vodovodního řadu z VDJ Kopanina do Berouna

6 TV 2 Praha 2 – rekonstrukce VDJ Korunní

6 TV 10 Praha 10 – rekonstrukce VDJ Korunní

7 TV 2 Praha 2 – přerušovací vodojem Korunní

8 TV 2 Praha 2 – zesílení vodovodních řadů, které souvisí s rekonstrukcí VDJ Karlov

8 TV 3 Praha 3 – zesílení vodovodních řadů, které souvisí s rekonstrukcí VDJ Karlov

8 TV 4 Praha 4 – zesílení vodovodních řadů, které souvisí s rekonstrukcí VDJ Karlov

8 TV 10 Praha 10 – zesílení vodovodních řadů, které souvisí s rekonstrukcí VDJ Karlov

9 TV 4 Praha 4 – rekonstrukce ÚV Podolí

11 TV 25 Horní Počernice – propojovací vodovodní řad – VDJ H. Počernice 
se stáv. vodovod.řadem DN 600

12 TV 4 Praha 4 – zdvojení vodovodního řadu Zálesí – VDJ Novodvorská

13 TV 35 Lipence – vodojem Lipence

14 TV 35 Lipence – vodojem Baně

15 TV 6 Praha 6 – přeložka části vodovodního řadu DN 1200

16 TV 16 Benice – vodovod

16 TV 31 Křeslice – vodovod

16 TV 51 Praha 22 – vodovod

16 TV 53 Újezd – vodovod

17 TV 31 Křeslice – vodovod

18 TV 16 Benice – vodovod

18 TV 51 Praha 22 – vodovod

1 TY 54 Velká Chuchle – protipovodňová opatření Vltavy

5 TY 38 Nebušice – suchý poldr

6 TY 38 Nebušice – suchý poldr

7 TY 38 Nebušice – suchý poldr

8 TY 47 Suchdol – suchý poldr
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MČ popis veřejně prospěšné stavby

9 TY 47 Suchdol – retenční nádrž

10 TY 37 Lysolaje – suchý poldr

11 TY 6 Praha 6 – suchý poldr – Jenerálka

12 TY 6 Praha 6 – zvětšení rybníka Dubový mlýn

13 TY 6 Praha 6 – nádrž nad Kajetánkou na Brusnici

14 TY 6 Praha 6 – zatrubnění toku Brusnice – samostatné vedení

15 TY 57 Zličín – suchý poldr na Zličínském potoce

16 TY 13 Praha 13 – nádrž N2

17 TY 13 Praha 13 – rybník pod Třebonicemi

18 TY 13 Praha 13 – nádrž N7

19 TY 13 Praha 13 – koupaliště Nové Butovice

20 TY 43 Řeporyje – nádrž N8 a část nového koryta

21 TY 43 Řeporyje – suchý poldr N10

22 TY 54 Velká Chuchle – suchý poldr na Vrutici

23 TY 54 Velká Chuchle – suchý poldr Na Hvězdárně

24 TY 32 Kunratice – obnova rybníčku Ohrada

25 TY 42 Radotín – vodní plochy pro rekreaci

26 TY 35 Lipence – suchý poldr v pramenné oblasti Lipanského potoka

27 TY 35 Lipence – rybník

28 TY 35 Lipence – obnova rybníka na obtoku Lipanského potoka

29 TY 35 Lipence – obnova rybníka na obtoku Lipanského potoka

31 TY 51 Uhříněves – nádrž N3 na Pitkovickém potoce

32 TY 16 Benice – nádrž N2

33 TY 16 Benice – nádrž N1

34 TY 20 Dolní Chabry – zřízení rybníka na Drahanském potoce u silnice k Brnkám

35 TY 24 Ďáblice – nádrž na přítoku Červenomlýnského potoka

36 TY 16 Benice – suchý poldr na Pitkovickém potoce

37 TY 16 Benice – suchý poldr Prknovka na Říčance

38 TY 29 Kolovraty – biologický rybník na Říčance

39 TY 39 Nedvězí – vodní nádrž Dolnice a úprava koryta pod nádrží

40 TY 8 Praha 8 – vodní kanál Maniny

41 TY 25 Horní Počernice – nádrž k předčištění dešťové vody 
nad Svépravickým rybníkem

42 TY 35 Lipence – rekonstrukce zatrubněných úseků a revitalizace Kyjovského potoka

43 TY 23 Dubeč – obnova rybníka

44 TY 23 Dubeč – obnova nádrže

45 TY 27 Klánovice – nádrž na Blatovském potoce
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46 TY 4 Praha 4 – retenční nádrž Ve Studeném na Kunratickém potoce

48 TY 34 Libuš – zvýšení hráze a zvětšení objemu u RN Písnice

49 TY 32 Kunratice – nádrž U Jahodárny na Kunratickém potoce

50 TY 53 Újezd u Průhonic – nádrž ( část mimo Prahu)

51 TY 53 Újezd u Průhonic – suchý poldr na Botiči

52 TY 31 Křeslice – suchý poldr

52 TY 53 Újezd u Průhonic – suchý poldr

53 TY 31 Křeslice – suchý poldr na Botiči

54 TY 38 Nebušice – revitalizace Nebušického potoka

55 TY 6 Praha 6 – revitalizave Lysolajského potoka

55 TY 37 Lysolaje – revitalizace Lysolajského potoka

56 TY 6 Praha 6 – revitalizace Litovicko – Šáreckého potoka

57 TY 6 Praha 6 – revitalizace Litovického potoka

57 TY 44 Řepy – revitatizace Litovického potoka

57 TY 57 Zličín – revitalizace Litovického potoka

58 TY 8 Praha 8 – revitalizace Drahanského potoka

58 TY 20 Dolní Chabry – revitalizace Drahanského potoka

59 TY 8 Praha 8 – revitalizace Čimického potoka

60 TY 19 Čakovice – revitalizace Mratínského potoka

61 TY 26 Kbely – revitalizace Vinořského potoka

61 TY 55 Vinoř – revitalizace Vinořského potoka

62 TY 13 Praha 13 – revitalizace Motolského potoka

63 TY 5 Praha 5 – revitalizace Dalejského potoka

63 TY 13 Praha 13 – revitalizace Dalejského potoka

63 TY 43 Řeporyje – revitalizace Dalejského potoka

63 TY 46 Slivenec – revitalizace Dalejského potoka

64 TY 5 Praha 5 – revitalizace Prokopského potoka

64 TY 13 Praha 13 – revitalizace Prokopského potoka

65 TY 43 Řeporyje – revitalizace Jinočanského potoka

66 TY 14 Praha 14 – revitalizace Hostavického potoka

66 TY 22 Dolní Počernice – revitalizace Hostavického potoka

66 TY 23 Dubeč – revitalizace Hostavického potoka

67 TY 22 Dolní Počernice – revitalizace toku do Počernického rybníka

67 TY 23 Dubeč – revitalizace toku do Počernického rybníka

68 TY 46 Slivenec – revitalizace toku Vrutice

68 TY 54 Velká Chuchle – revitalizace toku Vrutice
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69 TY 4 Praha 4 – revitalizace Kunratického potoka

69 TY 32 Kunratice – revitalizace Kunratického potoka

70 TY 16 Benice – revitalizace Říčanského potoka

70 TY 29 Kolovraty – revitalizace Říčanského potoka

70 TY 51 Uhříněves – revitalizace Říčanského potoka

71 TY 35 Lipence – revitalizace Lipanského potoka

72 TY 35 Lipence – revitalizace toku v Lipanech

73 TY 19 Čakovice – Třeboradice – revitalizace Třeboradického potoka

74 TY 42 Radotín – vodní plochy pro rekreaci

75 TY 42 Radotín – vodní plochy pro rekreaci včetně odtoku

75 TY 54 Velká Chuchle – vodní plochy pro rekreaci včetně odtoku

75 TY 56 Zbraslav – vodní plochy pro rekreaci včetně odtoku

76 TY 42 Radotín – sportovní a rekreační, ochranný přístav Radotín

77 TY 42 Radotín – proplachovací kanál ochranného přístavu Radotín

78 TY 6 Praha 6 – suchý poldr

79 TY 31 Křeslice – retenční nádrž a dešťová usazovací nádrž (DUN) Dobrá Voda

79 TY 40 Petrovice – retenční nádrž a dešťová usazovací nádrž (DUN) Dobrá Voda

80 TY 41 Přední Kopanina – revitalizace Kopaninského potoka

81 TY 35 Lipence – RN U Křížku

82 TY 11 Praha 11 – RN R1 Hájecký

83 TY 12 Praha 12 – RN Hodkovičky

84 TY 31 Křeslice – RN1 Petrovice

85 TY 12 Praha 12 – RN Borový

86 TY 12 Praha 12 – RN Dolní

87 TY 12 Praha 12 – RN Libušská

87 TY 34 Libuš – RN Libušská

88 TY 32 Kunratice – RN Rezerva

88 TY 34 Libuš – RN Rezerva

89 TY 35 Lipence – RN Lipanský

90 TY 6 Praha 6 – VD Džbán

91 TY 6 Praha 6 – VD Jiviny

92 TY 25 Praha 20 – RN Chvalka

93 TY 14 Praha 14 – RN Čihadla

94 TY 5 Praha 5 – RN Homolka

95 TY 13 Praha 13 – RN Háje

96 TY 13 Praha 13 – N1 Stodůlky
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97 TY 13 Praha 13 – N2 Stodůlky

98 TY 23 Dubeč – RN Slatina

99 TY 13 Praha 13 – N3 Stodůlky

100 TY 5 Praha 5 – RN N4 Jinonice

101 TY 15 Praha 15 – RN Hornoměcholupská

102 TY 15 Praha 15 – T3 Košík

103 TY 43 Řeporyje – RN Ořech

104 TY 4 Praha 4 – RN R5 Chodovecký

104 TY 11 Praha 11 – RN R5 Chodovecký

105 TY 10 Praha 10 – RN R7 Chodovecký

106 TY 10 Praha 10 – RN R6 Chodovecký

107 TY 23 Dubeč – RN Říčanka

108 TY 4 Praha 4 – RN Interlov

109 TY 11 Praha 11 – R3 Košíkovský

110 TY 11 Praha 11 – R4 Košíkovský

111 TY 40 Petrovice – RN2 Petrovice

112 TY 11 Praha 11 – VD Hostivař

112 TY 15 Praha 15 – VD Hostivař

112 TY 40 Petrovice – VD Hostivař

113 TY 15 Praha 15 – RN R3 Hájecký

114 TY 11 Praha 11 – RN R4 Milíčov

114 TY 31 Křeslice – RN R4 Milíčov

114 TY 40 Petrovice – RN R4 Milíčov

115 TY 4 Praha 4 – RN Údolní

1 VM 3 Praha 3 – rozšíření areálu OÚ Havlíčkovo nám., ul. Lipanská

2 VM 11 Praha 11 – veřejná správa při ul. Opatovské

3 VM 6 Praha 6 – polyfunkční objekt pro státní správu a samosprávu – Vítězné náměstí

4 VM 13 Praha 13 – radnice a státní správa v Nových Butovicích – Sluneční náměstí

1 VO 15 Praha 15 – rozvoj depozitáře Národní knihovny – Hostivař

2 VO 12 Praha 12 – integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy, 
mezi ul. Vazovou a gen. Šišky

3 VO 7 Praha 7 – hasičská stanice – ústředí, ul. Argentinská, ul. Plynární

4 VO 9 Praha 9 – Vysočany – hasičská stanice, ul. Kolbenova

5 VO 20 Dolní Chabry – hasičská stanice

6 VO 51 Uhříněves – hasičská stanice, ul. Přátelství

7 VO 5 Praha 5 – hasičská stanice Barrandov

9 VO 5 Praha 5 – hasičská stanice Smíchov – ul. Klikatá
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10 VO 21 Dolní Měcholupy – Hasičská zbrojnice

11 VO 8 Praha 8 – hasičská stanice pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

1 VS 12 Praha 12 – Modřany – stavba pro veřejné školství, ul. Herrmanova

2 VS 13 Praha 13 – Lužiny – stavba gymnázia

3 VS 52 Újezd nad Lesy – mateřská škola, ul. Lišická

4 VS 5 Praha 5 – Jinonice – základní škola, mateřská škola, ( nová výstavba)

5 VS 5 Praha 5 – Smíchov – základní škola, mateřská škola, (zástav. Smíchov. nádr.)

7 VS 5 Praha 5 – Smíchov – rozšíření mateřské školy, 
ul. Holečkova – p.č. 3110/4 k.ú.Smíchov

8 VS 5 Praha 5 – Barrandov – střední škola, základní škola, sociální péče

9 VS 5 Praha 5 – Barrandov – základní škola, ( západ)

10 VS 5 Praha 5 – Barrandov – mateřská škola

11 VS 5 Praha 5 – Barrandov – mateřská škola

13 VS 6 Praha 6 – Břevnov – základní škola, mateřská škola, Kutnauerovo nám.

14 VS 6 Praha 6 – Malý Břevnov – základní škola, mateřská škola

15 VS 7 Praha 7 – Holešovice – střední škola, při ul. Jablonského

16 VS 12 Praha 12 – Modřany Komořany – základní škola

17 VS 13 Praha 13 – Velká Ohrada – mateřská škola

18 VS 13 Praha 13 – Velká Ohrada – základní škola

19 VS 13 Praha 13 – Západní město – střední škola, základní škola, mateřská škola, 
při ul. Jinočanská

20 VS 13 Praha 13 – Chaby – základní škola, mateřská škola

21 VS 13 Praha 13 – Třebonice – základní škola, mateřská škola

22 VS 13 Praha 13 – Stodůlky – střední škola

23 VS 14 Praha 14 – Kyje – Hutě – základní škola, mateřská škola

24 VS 14 Praha 14 – Kyje – Jahodnice – základní škola

25 VS 16 Benice – základní škola, mateřská škola

26 VS 17 Běchovice – základní škola, mateřská škola

27 VS 17 Běchovice – mateřská škola

28 VS 18 Březiněves – základní škola, mateřská škola

29 VS 24 Ďáblice – základní škola 1. stupeň, mateřská škola – Na blatech

31 VS 19 Čakovice – Třeboradice – základní škola – 1. stupeň

32 VS 20 Dolní Chabry –základní škola – 1. stupeň

33 VS 20 Dolní Chabry – mateřská škola – ( SZ v rámci nové zástavby)

34 VS 22 Dolní Počernice – dětský domov

35 VS 22 Dolní Počernice – střední škola, základní škola, mateřská škola

36 VS 24 Ďáblice – základní škola, mateřská škola
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pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

37 VS 25 Horní Počernice – Svépravice – mateřská škola

38 VS 25 Horní Počernice – střední škola, základní škola, mateřská škola

39 VS 27 Klánovice – mateřská škola

40 VS 29 Kolovraty – základní škola, mateřská škola

42 VS 34 Libuš – Písnice – základní škola, mateřská škola

43 VS 35 Lipence – mateřská škola

44 VS 35 Lipence – základní škola

45 VS 42 Radotín – základní škola, ul. Prvomájová

46 VS 43 Řeporyje – mateřská škola – ( Řeporyje – střed )

47 VS 43 Řeporyje – základní škola, mateřská škola – ( Řeporyje – sever )

48 VS 46 Slivenec – mateřská škola, ul. K Cikánce

49 VS 49 Štěrboholy – rozšíření stávajícího areálu základní školy

50 VS 51 Uhříněves – mateřská škola

51 VS 51 Uhříněves – Pitkovice – střední škola, základní škola, mateřská škola

52 VS 56 Zbraslav – rozšíření základní školy

53 VS 57 Zličín – základní škola, u sportovního hřiště

54 VS 57 Zličín – základní škola, mateřská škola – severozápadní část

55 VS 13 Praha 13 – Západní město – střední škola, základní škola, mateřská škola

56 VS 54 Velká Chuchle – základní škola při ul. Na cihelně

57 VS 43 Řeporyje – rozšíření školy

58 VS 48 Šeberov – stavby pro veřejné školství, zdrav. a soc. péči, obchod, 
ul. V ladech, K Hrnčířům

59 VS 8 Praha 8 – základní škola, mateřská škola

60 VS 35 Lipence – rozšíření hřiště pro školu

61 VS 27 Klánovice – přístavba a rekonstrukce základní školy

62 VS 23 Dubeč – základní škola

63 VS 9 Praha 9 – mateřská škola

64 VS 9 Praha 9 – základní škola

65 VS 5 Praha 5 – Waltrovka – mateřská škola

66 VS 25 Praha 20 – základní škola, mateřská škola

1 VZ 12 Praha 12 – Modřany – stavba pro sociální péči, ul. N. Vapcarova

2 VZ 13 Praha 13 – JZM – křesťanské centrum Nové Butovice

3 VZ 32 Kunratice – stavba pro zdravotnictví a sociální péči, Vimperské nám.

4 VZ 48 Šeberov – Hrnčíře – stavba domu sociální péče – ul. Za Šmatlíkem, V březí

5 VZ 4 Praha 4 – Hodkovičky Lhotka – domov důchodců

6 VZ 5 Praha 5 – výjezdová záchranná služba

7 VZ 5 Praha 5 – dům seniorů Palata
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pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

8 VZ 5 Praha 5 – dům seniorů, Na Homolce

9 VZ 5 Praha 5 – Barrandov – domov důchodců, penzion

10 VZ 5 Praha 5 – Jinonice – domov důchodců

11 VZ 6 Praha 6 – Červený Vrch – zdravotně sociální centrum

12 VZ 8 Praha 8 – Čimice – sociální péče

14 VZ 10 Praha 10 – Záběhlice – domov důchodců, ul. Ke Spořilovu

16 VZ 13 Praha 13 – Velká Ohrada – zdravotně sociální centrum s lůžkovou částí

17 VZ 14 Praha 14 – Černý Most II – Geri centrum

18 VZ 17 Běchovice – nemocnice s doléčovacími lůžky

19 VZ 19 Čakovice – výstavba sociálního domu

21 VZ 22 Dolní Počernice – domov důchodců, dům sociálních služeb

22 VZ 24 Ďáblice – areál seniorů

24 VZ 28 Koloděje – sociální zařízení

25 VZ 33 Letňany – sociálně zdravotní a ošetřovatelské centrum

26 VZ 34 Libuš – Písnice – zdravotně sociální centrum

27 VZ 35 Lipence – dům pečovatelské služby

28 VZ 35 Lipence – zdravotně sociální centrum

29 VZ 38 Nebušice – dům pečovatelské služby

30 VZ 42 Radotín – domov důchodců

31 VZ 44 Řepy – ústav sociální péče

32 VZ 44 Řepy – výjezdová záchranná služba

33 VZ 46 Slivenec – zdravotně sociální centrum

34 VZ 52 Újezd nad Lesy – sociálně zdravotní centrum

35 VZ 54 Velká Chuchle – penzion pro důchodce

36 VZ 55 Vinoř – dům seniorů, pečovatelská služba

37 VZ 57 Zličín – dům pečovatelské služby

38 VZ 47 Suchdol – dům pro seniory

39 VZ 8 Praha 8 – Libeň – vstupní prostor FN Bulovka

40 VZ 52 Újezd nad Lesy – sociálně zdravotní centrum

41 VZ 32 Kunratice – sociální zařízení – K Zeleným domkům, čp. 701

42 VZ 49 Štěrboholy – výstavba domova důchodců včetně pracoviště lékaře

43 VZ 5 Praha 5 – sociální zařízení – ul. U Malvazinky

44 VZ 7 Praha 7 – Zdravotnická záchranná služba HMP

44 VZ 50 Troja – Zdravotnická záchranná služba HMP

1 ZH 48 Šeberov – Hrnčíře – rozšíření hřbitova

2 ZH 19 Čakovice – rozšíření hřbitova a obřadní síně – Třeboradice
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pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

3 ZH 14 Praha 14 – rozšíření hřbitova

4 ZH 25 Horní Počernice – rozšíření hřbitova Na Beránce

1 ZP 13 Praha 13 – Centrální park – Lužiny, Nové Butovice

2 ZP 57 Zličín – zřízení lesoparku – ul. Hrozenkovská

3 ZP 11 Praha 11 – dostavba Centrálního parku JM

4 ZP 13 Praha 13 – Centrální park, Západní Město – severní část

5 ZP 13 Praha 13 – Centrální park, Západní město – jižní část

5 ZP 43 Řeporyje – Centrální park, Západní město – jižní část

6 ZP 9 Praha 9 – založení lesoparku a parkových ploch

6 ZP 33 Letňany – založení lesoparku a parkových ploch

7 ZP 21 Dolní Měcholupy – Centrální park

7 ZP 49 Štěrboholy – Centrální park

8 ZP 14 Praha 14 – parková plocha – ul. Broumarská

9 ZP 8 Praha 8 – park Na Okrouhlíhu

10 ZP 8 Praha 8 – park Na hájku

11 ZP 14 Praha 14 – založení parkové plochy Černý Most jih 
včetně nástupu k rybníku Martiňák

11 ZP 22 Dolní Počernice – založení parkové plochy Černý Most jih 
včetně nástupu k rybníku Martiňák

11 ZP 25 Horní Počernice – založení parkové plochy Černý Most jih 
včetně nástupu k rybníku Martiňák

12 ZP 6 Praha 6 – založení parkové plochy u mohyly na Bílé Hoře

13 ZP 7 Praha 7 – parková plocha mezi komunikacemi Jankovcova, Varhulíkové a U Vody.

14 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Pobřežní na Maninách

15 ZP 8 Praha 8 – parková plocha v bývalém areálu Libeňských loděnic

16 ZP 8 ZP 8 Praha 8 – parková plocha – pokračování Kaizlových sadů – jih

17 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Libeňském mostě – jih

18 ZP 8 Praha 8 – parková plocha při Libeňském mostě – sever

19 ZP 8 Praha 8 – parková plocha – pokračování Kaizlových sadů – sever

20 ZP 9 Praha 9 – parková plocha při Poděbradské ulici

21 ZP 5 Praha 5 – parková plocha, jako součást náměstí severně od nového bulváru

22 ZP 5 Praha 5 – parková plocha, jako součást systému zeleně jižně od nového bulváru

1 ZV 6 Praha 6 – UK – FTVS Veleslavín – rozšíření areálu

2 ZV 7 Praha 7 – rozvojové plochy pro VŠ Bubny

3 ZV 7 Praha 7 – rozvojové plochy pro VŠ Bubny

4 ZV 6 Praha 6 – rozvoj ČVUT Dejvice

5 ZV 6 Praha 6 – VŠ areál Vítězné náměstí

6 ZV 8 Praha 8 – VŠ areál Pelc – Tyrolka, západ
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pořadové 
číslo kategorie číslo 

MČ popis veřejně prospěšné stavby

7 ZV 7 Praha 7 – VŠ areál Pelc – Tyrolka, západ

7 ZV 8 Praha 8 – VŠ areál Pelc – Tyrolka, západ

8 ZV 8 Praha 8 – VŠ areál Pelc – Tyrolka, východ

9 ZV 8 Praha 8 – VŠ areál Pelc – Tyrolka, východ

10 ZV 2 Praha 2 – rozvoj PF Viničná

11 ZV 2 Praha 2 – rozvoj VŠ ul. Albertov, Horská

12 ZV 5 Praha 5 – rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí Hrady

13 ZV 5 Praha 5 – rozvoj VŠ Jinonice, Dívčí Hrady

14 ZV 32 Kunratice – rozvoj VŠ areál Kunratice

15 ZV 15 Praha 15 – areál UK Hostivař

15 ZV 21 Dolní Měcholupy – areál UK Hostivař
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seznam zkratek

Dopravní stavby infrastruktura

DK pozemní komunikace
DL letiště
DM metro
DN autobusová nádraží
DO ostatní dopravní stavby související 
DR parkoviště (garáže) P+R
DT tramvaj
DV veřejné prostory, náměstí 
DZ železnice

Technická infrastruktura

TE zásobování elektrickou energií
TI zařízení pro přenos informací
TK kanalizace
TO odpady
TP zásobování plynem
TT centrální zásobování teplem
TV zásobování vodou
TR kolektory
TY vodní toky a plochy

Veřejné vybavení

VA armáda a bezpečnost
VM městská správa
VO ostatní
VS školy
VZ zdravotnictví a sociální péče
ZV vysoké školy

Sport a rekreace

SR sportovní areály

Stavby v zeleni

ZH hřbitovy
ZP parky
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komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení 
včetně vybrané varianty

Změna Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy se týká výhradně textové části platného  
územního plánu (zejména přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky č.32/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, ve znění  
pozdějších vyhlášek a opatření obecné povahy a s ní souvisejících příloh. Změny 
terminologie a závaznosti prvků územního plánu uvedené v textové části se promítají 
do legend platných výkresů územního plánu, přičemž grafika výkresů se nemění.

Změna Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy je pořizována ze tří základních důvodů: 
legislativního, uplatnění zkušeností z praxe a nápravy zjištěných nedostatků 
na základě výzvy MMR ČR.

�. legislativní důvody 
vycházejí z potřeby vyhovět Článku II. Přechodná ustanovení bod 4) zákona 
č. 350 /2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů, kde se říká, 
že „Části územně plánovací dokumentace, které podle zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, 
se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace 
vypuštěny; toto ustanovení se nepoužije pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území a u regulačního plánu na dokumentaci vlivů.“

Výklad tohoto ustanovení není jednoznačný, protože zároveň platí § 188, odst. (3) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), 
ve znění pozdějších předpisů, že „Při projednání a vydání návrhu změny územního plánu 
obce, regulačního plánu nebo územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo 
zóny schválené do 31. prosince 2006 se postupuje podle tohoto zákona. O úpravě směrné 
části této dokumentace rozhoduje pro své území obecní úřad, v ostatních případech úřad 
územního plánování. Při úpravě se postupuje podle dosavadních právních předpisů.“ Není 
tedy zcela zřejmé, které směrné části nemohou být součástí územního plánu; zcela jistě 
jsou to ale ty regulativy, které svojí podrobností nenáležejí územnímu plánu, jako je 
např. regulace tvaru střech v historických jádrech obcí apod. 

Konkrétně lze odvodit podrobnost územního plánu z Přílohy č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb. a podrobnost regulačního plánu z Přílohy č. 11 téže vyhlášky. 
Při porovnání obsahu územního plánu a regulačního plánu je zřejmé, že určení 
podlažnosti a tvaru střechy překračuje podrobnost územního plánu, náleží do 
podrobnosti regulačního plánu, a proto v tomto případě lze uplatnit čl. II odst. 4) 
přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/ 
2006 Sb., a regulativ stanovující podmínku maximální podlažnosti a tvaru střechy 
v historických jádrech bývalých samostatných obcí při nejbližší aktualizaci nebo 
změně z této dokumentace vypustit. Historická jádra přitom zůstávají ve výkresech 
zakreslena, neboť se k nim vztahují podmínky výškové regulace v oddílu 7b) Oblast 1. 

Přinejmenším sporné byly v době zadání změny směrné prvky platného územního 
plánu. Jejich zachování v původní podobě v sobě nese riziko napadení a zrušení soudem. 
Územně plánovací dokumentace, která zažila již vícero novel stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů, se stala co do uplatňování směrných a závazných částí z hlediska 
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souladu, resp. nesouladu s platnou legislativou, napadnutelnou a značně problematickou. 
Tato změna si klade za cíl odstranit alespoň ty nejzávažnější disproporce mezi v současné 
době platnou legislativou a platným územním plánem. Zadáním požadované prověření 
možnosti nahradit směrnou část územního plánu závaznými podmínkami využití území je 
proto jedním ze stěžejních úkolů změny Z 2832/00. Změna vychází z judikatury správních 
soudů, které regulativy prostorového uspořádání považují za závazné:

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2013 ve 
věci sp. zn. 1 Aos 2/2013 je „index podlažní plochy včetně jeho konkrétní hodnoty obecným 
regulativem prostorového uspořádání území a limitem využití území, jehož vymezení 
je závazné“. Ve změně Z 2832/00 jsou proto předkládány k projednání a schválení jako 
závazné i kódy míry využití území, které byly v původním územním plánu uvedeny jako 
směrné. Určují maximálně přípustnou míru využití ploch zástavby prostřednictvím 
maximálního koeficientu podlažních ploch a minimálního koeficientu zeleně. Jak uvádí 
Krajský soud v Brně ve svém rozsudku 67 A 15/2014 „to, jaké hodnoty tohoto indexu jsou 
pro určité plochy vymezeny, není důsledkem nahodilosti či individuálních zájmů“, a proto 
je podle tohoto rozsudku nutné je vždy konkrétně odůvodnit. 

V případě územního plánu Prahy lze z procesního pohledu a z hlediska potřeby 
podrobného odůvodnění rozdělit kódy míry využití území do dvou skupin:

1) kódy, které od prvního vydání plánu zůstaly nezměněné,
2) kódy, které byly změněny úpravami.

Ad 1) kódy nezměněné

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl vyhlášen 9. 9. 1999 obecně závaznou 
vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., s účinností od 1. 1. 2000.

Stanovení kódů míry využití území bylo výsledkem koncepční rozvahy projektanta 
a následného projednání územního plánu, včetně zapracování výsledků vyhodnocení 
připomínek a námitek, které řádně proběhlo v souladu s tehdy platnou legislativou 
(zákon 50/1976 Sb.). Hodnota koeficientů byla navržena podle charakteru celkové 
zástavby, poměru nezastavěných ploch vůči zastavěným, předpokládané výšky (resp. 
podlažnosti) staveb, poměru zeleně na pozemku, jakož i jiných specifických faktorů. 
Míra využití tak stanovuje, jak objemná stavba a s jakou podlažní plochou může 
být v daném území umístěna a jaký má být poměr zeleně. Koeficienty míry využití 
území, které stanovil územní plán, byly též použity při vyčíslení celkových bilancí 
územního plánu. Lze je proto považovat za řádně projednané, zdůvodněné v původním 
schvalovacím procesu podle zákona 50/1976 Sb. (byť byly nazývány směrnými) a není 
třeba je v této změně jednotlivě zdůvodňovat.

Ad 2) kódy změněné úpravami

Kódy míry využití území, které byly změněny formou úpravy, byly pořízeny v dobré víře 
jako směrné, a to v období od 1. 1. 2000, kdy vstoupil územní plán v platnost, až do 
31. 12. 2006 postupem podle zákona č. 50/1976 Sb., a posléze od 1. 1. 2007 v souladu 
s bodem 3) § 188 zákona č. 183/2006 Sb. Seznam úprav, jimiž se míra využití území 
v průběhu platnosti územního plánu měnila, je uveden v tabulce v příloze E1 odůvodnění. 
V příloze E2 je každá provedená úprava navíc doložena přiloženou podkladovou 
dokumentací, sestávající z identifikačního listu a zákresu úpravy kódu míry využití území 
v měřítku výkresu územního plánu a z grafických příloh, obsahujících základní výkresy 
podkladové studie. Smyslem těchto podkladových studií bylo prokázat vliv úpravy na 
území v podrobnosti přesahující podrobnost územního plánu. Úpravy byly vždy doloženy 
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doporučením koncepčního pracoviště (ÚRM, resp. IPR Praha jako projektanta a odborného 
garanta územního plánu), projednávány s příslušnými městskými částmi, dotčenými 
orgány státní správy, a zdůvodněny nejen textově, ale zejména již zmíněnou podkladovou 
studií, kterou musel žadatel prokazovat vhodnost navrhovaného řešení. 

Změnou Z 2832/00 dochází u kódů míry využití území k jejich deklarování za 
závazné, přičemž jejich hodnota ani průmět do grafiky plánu se nemění:

a) U kódů míry využití území, které nebyly nikdy měněny (Ad 1.), je jejich 
zapracování obecně zdůvodněno tím, že projednání a schválení hodnot míry 
využití území při prvním vydání, resp. schválení a vyhlášení územního plánu 
bylo zákonné a odůvodněné v souladu s tehdy platnou legislativou, byť byly 
nazvány směrnými. 

b) Kódy míry využití území změněné úpravami územního plánu, pořízenými 
ve smyslu § 188 odst. 3 stavebního zákona (Ad 2), jsou ve změně Z 2832/00 
doloženy v odůvodnění jednotlivě, každá provedená úprava zvlášť, aby se 
v budoucnu předešlo jakýmkoli pochybnostem o jejich platnosti. 

c) Kódy míry využití území pravomocně zrušené soudem nejsou součástí změny.

Účelnost zapracování úprav do závazné části územního plánu je odůvodněna také 
tím, že úpravy byly pořízeny v dobré víře. Proti vydání a následnému užívání 
územního plánu s uvedenými koeficienty míry využití území jako celku od roku 
2000, kdy vstoupil v platnost, až do r. 2007, kdy se územní plány staly opatřením 
obecné povahy, nebyla podána stížnost, proces projednání a schválení, resp. vydání 
územního plánu nebyl napaden a ani nadřízený orgán, kterým je MMR, až do ledna 
r. 2012 nevyzval v tomto směru Prahu k odstranění případných nedostatků.

Jak původní, tak upravené kódy míry využití území se staly stabilní součástí 
aktualizovaného stavu územního plánu a po změně Z 1000/00 vydané opatřením 
obecné povahy č. 6 jsou součástí výkresu č. 4 – Plán využití ploch. Na základě 
úpravy, získané v dobré víře, již v mnoha případech bylo vydáno pravomocné 
územní rozhodnutí, a dokonce došlo i k realizacím staveb. Zpochybnění úprav 
a jejich nezapracování do závazné části územního plánu s sebou nese riziko 
destabilizace stavu dlouhodobě považovaného za právní stav, hrozí způsobit škody 
jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru (zejména v důsledku soudních žalob 
o náhradu škod ze strany investorů směřujících na hlavní město Prahu).

Změna směrné části na závaznou se týká i dalších typů úprav. Směrnou část 
územního plánu je navrženo nahradit závaznou částí při zachování přiměřené 
flexibility. Nástrojem umožňujícím omezenou flexibilitu plánu je zejména možnost 
podmíněně přípustného využití na rozhraní příbuzných ploch s rozdílným způsobem 
využití či možnost podmíněně přípustné odchylky od stanovených limitů míry využití 
ploch v daném rozmezí a za stanovených podmínek.

Potřeba udržet tuto flexibilitu zejména co do prostorového řešení je dána 
především skutečností, že na úrovni územního plánu nelze zcela přesně předvídat 
dopady konkrétních řešení záměrů. Proto v případě, že by to bylo v souladu s cíli 
územního plánování, je možné podmíněně jednorázově a pro konkrétní záměr 
připustit např. míru využití ploch v rozmezí max. o 1 stupeň vyšším, než uvádí plán.  
Posouzení takové odchylky je v kompetenci příslušného úřadu a je jeho věcí takové 
posouzení odůvodnit. Lze předpokládat, že stavební úřad bude vyžadovat pro takové 
zdůvodnění dostatečné podklady. Vzhledem k tomu, že takové posouzení nemá 
charakter změny nebo úpravy územního plánu, není posouzení záměru převyšujícího 
míru využití ploch max. o jeden stupeň v plánu nijak zaznamenáváno a míra 
využití ploch uvedená v plánu zůstává stejná. Proto také nehrozí riziko násobných 
navyšování, jak tomu bylo v případě dosavadních úprav územního plánu.
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Dalším úkolem zpracovatele změny Z 2832/00 bylo nahradit v co největší možné  
míře starou terminologii novou odpovídající platným právním předpisům,  
např. místo funkčních ploch používat termín „plochy s rozdílným způsobem využití“ 
apod. Tyto úpravy lze provést pouze za podmínky, že se zaměňované výrazy obsahově 
kryjí. V opačném případě změna zachovává původní terminologii i za cenu, že se 
tím odchyluje od platné legislativy. V tomto případě jsou odlišně definované pojmy 
vysvětleny v oddílu 15 přílohy č. 1. Nezbytné odchylky od terminologie a metodiky 
stanovené platnou legislativou lze zdůvodnit tím, že stále jde o změnu původního 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, nikoli o úpravu plánu podle § 188 
bod (1) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního 
zákona), ve znění pozdějších předpisů. Významnější zásah do metodiky plánu by 
nebyl vzhledem k současnému pořizování nového Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) racionální.

Úpravy terminologie se promítají také do legend výkresů územního plánu. 
Samotné výkresy změna nemění, avšak legendy jsou upraveny v souladu s úpravami 
a změnami provedenými v textové části změny.

2. uplatnění zkušeností z praxe 
je neméně důležitým důvodem k zásahům do textové části územního plánu, jehož 
životnost byla potenciálně prodloužena poslední novelou stavebního zákona až do roku 
2022. Některá ustanovení územního plánu se v praxi ukázala jako velmi problematická; 
typickým příkladem je v urbanizovaném území dodržování velmi přísných podmínek 
využití ploch v celoměstském systému zeleně, který je v platném znění přísnějším 
limitem, nežli podmínky využití ploch ve vymezených prvcích územního systému 
ekologické stability (dále „ÚSES“) a mnohdy znemožňuje rozvoj navazujících území 
např. tím, že neumožňuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Další navržené změny mají za cíl zakotvit v textu závazné části územního plánu 
regulativy, které doposud byly konkretizovány ve směrné části, a to pouze metodickým 
pokynem, takže míra jejich závaznosti při rozhodování o území byla zpochybnitelná. 
Zároveň se změna snaží odstranit nejednoznačnost výkladu některých pojmů. 

Z praxe vychází také potřeba změny regulativu stanovujícího maximální rozsah 
prodejních ploch na regulativ vztažený k hrubým podlažním plochám. Důvodem 
je stále výraznější stírání předělu mezi prodejními a skladovacími plochami 
maloobchodních zařízení, kde se prodej mnohdy odehrává v prostorech nesoucích 
znaky skladu. Regulování pouze prodejní plochy se proto jednak míjí účinkem, jednak 
jsou prodejní plochy obtížně vyčíslitelné. Především v případě rozsáhlých prodejních 
zařízení je prodej realizován z ploch, které jsou zároveň skladovými a prodejními, 
a tak lze předpokládat, že ve většině případů nebude mít nový způsob stanovení 
limitní velikosti prodejních ploch prostřednictvím celkových hrubých podlažních 
ploch za následek nárůst zátěže území, jak je dokládáno v odůvodnění změn oddílu 3. 

Původně navrhované opatření usnadňující za určitých podmínek celkovou 
transformaci přestavbových území (brownfields) výrobního typu na smíšené 
plochy byla v souladu se strategickými analýzami města, poukazujícími na potřebu 
zachování produkčních ploch, z návrhu vypuštěna. 

Změna Z 2832/00 zahrnuje také nově pojetí výškové regulace, která byla původně 
připravována jako samostatně pořizovaná změna územního plánu; byly využity 
zkušenosti z jejího negativního projednání, původně značně složitá metodika byla 
zjednodušena a v pozměněné formě zahrnuta do změny Z 2832/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
Komplexní řešení výškové regulace je ponecháno na novém územním plánu 
(Metropolitním plánu Prahy). 
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�.  náprava zjištěných nedostatků  
na základě výzvy mmr čr 

a)   V oddílu 3 odst. 9) navržená úprava reaguje na dopis MMR č. j. 43 393/2011-
89/981MMR, vyzývající OUP MHMP(nyní UZR MHMP) provést opatření 
k nápravě zjištěného nedostatku. Znění přílohy č. 1 OOP č. 6/2009 v odstavci 
13), podmiňující umístění tzv. plovoucí značky pořízením územní studie 
podle § 25 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, překračuje možnosti dané 
tímto zákonem. Ten umožňuje podle § 43 odst. (2) stavebního zákona zakotvit 
v územním plánu povinnost pořízení územní studie pouze, jsou-li zároveň 
stanoveny podmínky pro její pořízení a stanovena přiměřená lhůta pro 
vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti. Vzhledem k tomu, že 
takové podmínky územním plánem stanoveny nejsou a při značném množství 
plovoucích značek by bylo nereálné je stanovit, není nadále možné v případě 
plovoucích značek pořízení územní studie požadovat.

Proto je původní formulace nahrazena obecným požadavkem zajistit 
podmínky pro umístění využití symbolizovaného plovoucí značkou a doložit 
je v dostatečné podrobnosti. 

b)   V oddílu 7 (dříve 8) odst. (1) až (7) je navržena úprava zohledňující 
dopis MMR ČR č. j. 37851 – 81/855 MMR, adresovaného OUP MHMP (SUP 
MHMP), nyní UZR MHMP, vyzývající provést opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku postupu při změnách míry využití území. Náprava má spočívat 
v tom, aby změny kódu míry využití ploch (území) byly pořizovány jako 
změny územního plánu. Proto je v Příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 32/99 Sb. hl. m. Prahy, ve znění později vydaných novel 
vyhlášky a opatření obecné povahy, navržena úprava textu tak, že výroková 
část bude obsahovat závaznou míru využití uváděnou doposud jako směrný 
prvek ve formě tabulky stanovující maximální koeficienty podlažních 
ploch a minimální koeficienty zeleně. Upřesněno je též, u kterých ploch 
v rozvojovém a transformačním území je míra využití ploch stanovena. Dále 
je zadání naplněno tím, že je upřesněno, jak se postupuje ve stabilizovaném 
území, kde není stávající míra využití ve výkresu přímo uvedena. Při 
rozhodování je třeba přihlédnout k územně analytickým podkladům, kde 
je definován typ struktury zástavby a výšková hladina. Územně analytické 
podklady podle § 25 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění, slouží mimo jiné jako podklad pro 
rozhodování v území a nelze je tímto způsobem učinit závaznými a jsou stále 
pouze nezávazným podkladem pro rozhodování.

Nad rámec požadavku MMR ČR v zájmu zachování přiměřené flexibility 
plánu návrh obsahuje možnost omezené flexibility závazného limitu ve 
stanovených případech a v daném rozmezí, za pomoci nástroje podmíněné 
přípustnosti, kdy je určitá odchylka od dané míry využití podmíněně 
přípustná při splnění uvedených podmínek.

V případě, že uvažovaný záměr tyto podmínky nesplní, je navýšení míry 
využití ploch jak ve stabilizovaném, tak v rozvojovém a transformačním 
území možné dosáhnout pouze změnou územního plánu.
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oddíl 1
oddíl 2

odůvodnění konkrétních změn textu 
(číslováno podle bodů 1 – 69 výroku): 

1.  Oddíl 1 Cíl územního plánu a oddíl 2 Urbanistická koncepce –  
bez podstatných změn, pouze aktualizace a formální doplnění: Regulativy 
funkčního a prostorového uspořádání se v souladu s platnou legislativou 
přejmenovávají na Regulativy plošného a prostorového uspořádání.

2.  Před textem oddílu 1 se mění pouze číslování oddílu č. 16 na oddíl č. 15 – 
formální změna.

3.  Po společném jednání a veřejném projednání byl text korigován 
v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR). 
V oddílu 2 je v odst. (2) vypuštěn „Pankrác“ ze seznamu oblastí, do 
kterých se rozšiřuje celoměstské centrum, a je doplněno „a Vinohrady“ – 
v souladu s aktualizací ZÚR.

4.  Jazyková korekce.

5.  V odst. (3) je mezi centry přebírajícími celoměstské funkce místo „Jižní 
Město“ jmenován „Opatov“, vypouští se „Vršovice-Eden, Letňany, Černý Most 
a Nové Dvory“ a vkládá se „Pankrác“ – to vše v souladu s urbanistickou 
koncepcí dle bodu 2. 2. 2. f) Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

6.  Dále dochází k upřesnění rozsahu kompaktního města v souladu s výkresem 
č. 1 ZÚR hl. m. Prahy Výkres uspořádání území hl. m. Prahy (plochy pro 
rozšíření kompaktního města jsou zredukovány o Dolní Počernice a Šeberov).

7.  Pojem „kontaktní pásmo“ je nahrazen pojmem „rozvojové oblasti Praha OB1“ 
v souladu s PÚR ČR a její rozsah je upřesněn v souladu s vymezením 
v ZÚR Středočeského kraje.

8.  V odstavci (9) se mění „Doprava“ na „Dopravní infrastruktura“ v souladu 
s obecnou terminologií.

9.  V oddílu 2 odst. 9) se za bod a.2) vkládá bod a.3), kterým se zdůrazňuje význam 
radiálních dopravních spojení. Pozn.: Priorita realizace Pražského okruhu je 
řešena v nadřazené ÚPD – ZÚR hl. m. Prahy – oddíl 2. 2. 3, bod k), který zní: 
"zajistit územní podmínky k dobudování komunikační sítě celoměstského 
významu s prioritou výstavby Městského a Pražského okruhu (Silničního 
okruhu kolem Prahy)" a také v procesu EIA, který byl ukončen kladným 
stanoviskem s mnoha podmínkami. Jednou z nich je, že předloženému řešení 
Městského okruhu musí předcházet výstavba Pražského okruhu.

10.  Formální změna lépe vystihující význam.

11.  V písmenu d) se aktualizuje název letiště na „Letiště Václava Havla Praha“ 
a v souladu se skutečným stavem se doplňuje upřesnění, že se systémem 
3 vzletových a přistávacích drah se počítá do budoucna, tj. v územní rezervě.

1

2
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oddíl 3

12.  V písmenu e) se upřesňuje v souladu s aktuálními požadavky Ředitelství 
vodních cest určení stávající části přístavu Radotín pro nákladní dopravu 
a nové části pro ochrannou funkci. Po veřejném projednání je napravena 
písařská chyba v souladu se zněním zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, v platném znění (odstraněno slovo „pouze“). Vypouští se formulace 
poukazující na již neaktuální časový horizont územního plánu, který byl 
původně uvažován k roku 2010.

13.  V odstavci (10) se mění „Technické vybavení“ na „Technická infrastruktura“ 
v souladu s obecnou terminologií a upřesňuje se značení plynovodů dle 
platného znění energetického zákona č. 458/2000 Sb. a příslušných 
technických předpisů (např. TPG 702 04, TPG 605 02).

 14.  V oddílu 3 se nadpis „Struktura funkčního využití území“ nahrazuje nadpisem 
„Plochy s rozdílným způsobem využití“. Jde o formální úpravu nadpisu 
v souladu s platnou legislativou a za nadpis se vkládá pododdíl 3a), který zní: 
„3a) Struktura funkčního využití ploch“. Důvodem je strukturování textu.

Slova „polyfunkční území a monofunkční“ se zrušují jako zbytné a jsou 
provedeny související formální úpravy a upřesnění pojmů v souladu 
s terminologií stavebního zákona.

Zeleň vyžadující zvláštní ochranu je ze soupisu ploch s rozdílným způsobem 
využití vyňata, protože není plochou s rozdílným způsobem využití, 
a regulativ je přemístěn do bodu 3c) odst. (3).

Nově je vložen podnadpis „3b) Měřítko plánu, vymezení a zobrazení ploch 
s rozdílným způsobem využití, podměrečné plochy“, důvodem je potřeba 
strukturování textu.

Odst. (6) až (21) podle původního číslování jsou v souladu se zadáním 
přeskupeny a přečíslovány.

Nově zařazené odst. (3) a (4) jsou přesunutými a upravenými texty původních 
odst. (4) a (5) z oddílu 7.

Nově zařazený odst. (6) nad rámec zadání upřesňuje zobrazování ploch 
s rozdílným způsobem využití v případě několika vrstev těchto ploch nad 
sebou a stanovuje podmínku zohlednit charakter území v případě, kdy 
z grafiky plánu není zřejmé, jaké využití má mít plocha pod zobrazenou 
vrstvou. Potřebu úpravy vyvolala zkušenost z praxe.

Odst. (7) nově upravuje nad rámec zadání možnost využití v podzemí (staveb 
pod úrovní terénu) nebo využití pod konstrukcemi (na úrovni terénu), které 
není v rozporu se způsobem využití plochy vymezené územním plánem. 
Potřebu úpravy vyvolala zkušenost z praxe.

Původní odst. (8) je přeformulován beze změny významu.

Odst. (8) stanovuje podmínky pro umístění staveb a zařízení v plochách, kde 
je umístěno či navrženo veřejné vybavení symbolizované značkou. Důvodem 
je ochrana staveb a zařízení veřejného vybavení, které vzhledem k malým 
plošným rozměrům nelze v územním plánu vyznačit samostatnou plochou 
s rozdílným způsobem využití.
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Odst. (9) a (10) nahrazují zčásti původní odst. (13) a upřesňují původní 
odst. (9) na základě dopisu MMR ČR č. j. 43 393/2011-89/981MMR vyzývající 
OUP MHMP, nyní UZR MHMP, provést opatření k nápravě zjištěného 
nedostatku. Původní podmínka pořídit pro rozvojovou plochu, v níž je 
umístěna plovoucí značka, územní studii, byla nahrazena povinností zajistit 
podmínky pro umístění využití symbolizovaného plovoucí značkou a doložit 
je v podrobnosti dostatečné pro stanovení a posouzení konkrétního umístění 
a velikosti plochy. Při značném množství plovoucích značek byl požadavek 
pořízení územních studií pro všechny takové případy nereálný, navíc nebyla 
stanovena lhůta pro jejich pořízení. Nicméně stavební úřad by měl mít 
možnost pro takovéto případy požadovat podklad přiměřeným způsobem 
prokazující budoucí uspořádání plochy, zajišťující umístění „plovoucího“ 
využití. Absence takové povinnosti v praxi vedla k vytěsňování využití 
symbolizovaného plovoucí značkou v rozvojové ploše, až nakonec nezbylo 
pro jeho umístění vhodné místo. Jako přiměřené opatření je proto navrženo 
doložení například zastavovací studií nebo v případě, že se plocha vyznačená 
plovoucí značkou umísťuje na pozemek jiného vlastníka, dohodou o parcelaci.

Odst. (11) v souladu se zadáním nahrazuje směrné vymezení hranice mezi 
plochami DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení (veřejná 
prostranství) a zastavitelnými plochami závazným rozhraním a vedle 
toho stanovuje podmínky pro umístění veřejného prostranství v odlišném 
tvaru a poloze.

Odst. (12) stanovuje nově podmínku doložit v podrobnosti dostatečné pro 
posouzení navrhovaného řešení umístění plochy DU – urbanisticky významné 
plochy a dopravní spojení (veřejná prostranství) symbolizované plovoucí 
značkou analogicky s umístěním veřejné infrastruktury nebo parku, jehož 
umístění v rámci rozvojové nebo transformační plochy není územním plánem 
možné přesně vymezit, a je proto znázorněno tzv. plovoucí značkou. Důvodem 
je stejně jako u předchozích úprav potřeba určité flexibility při vytváření 
veřejných prostranství, jejichž konkrétní tvar a přesnou polohu nelze na 
úrovni územního plánu předvídat.

Odst. (13) stanovuje možnost korigovat polohu a tvar suchých poldrů, 
umístěných v plochách zeleně, podle místních podmínek. Návrh vychází 
z toho, že terénní poměry nejsou např. v důsledku půdní eroze stálé 
a v plochách, které umístění suchých poldrů umožňují, by byla nutnost 
změny územního plánu kvůli korekci tvaru suché nádrže nelogická. 
Stanovená podmínka, že suchý poldr musí mít odpovídající rozlohu, 
znamená, že jeho plošné a objemové parametry musí zajištovat v korigované 
poloze a tvaru stejnou ochranu jako ve tvaru a poloze znázorněné územním 
plánem.

Nově je vložen do oddílu 3 podnadpis „3c) Podmínky pro posuzování ploch 
s rozdílným způsobem využití“ s cílem lépe uspořádat textovou část.

Odst. (1) je formálně korigovaný původní text odst. (10).

Úpravy formálního charakteru přibližují terminologii plánu platné legislativě.

Odstavec (2) nahrazuje odstavec (11) a upřesňuje doposud ne zcela 
jednoznačnou skutečnost, že v plochách lze umístit stavby a zařízení, 
které nejsou vyjmenované ve stanoveném způsobu využití znázorněném 
ve výkresu č. 4, ale jsou součástí závazných prvků uvedených v ostatních 
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stávající 
stavba

rozšířená stavba 
dle původního 
regulativu – 
max. +15 % 

zastavěné plochy 
+ 1 podlaží

rozšířená stavba dle 
navrhovaného regulativu – 

max. + 60 % HPP  
do 250 m2 HPP původní stavby,  

resp. max. 500 m2 HPP  
u staveb nad 250 m2 HPP

rozdíl  
[m2]

zastavěná 
plocha

počet  
NP

podkroví 
nebo 

ustupující 
podlaží

celkové 
HPP  
[m2]

celkové  
HPP

celkové  
HPP

100 2 + 250 403 400 -3
100 3 - 300 460 500 +40
160 2 + 400 642 500 -142
160 3 - 480 736 500 -236
200 2 + 500 805 500 -305

výkresech územního plánu. Toto doplnění řeší nejasnosti zejména při 
umísťování liniových staveb dopravní a technické infrastruktury a má přispět 
k jednoznačnému výkladu.

Odstavec (3) nahrazuje původní odst. 2) oddílu 5, pododdílu (6) a v souladu se 
zadáním upřesňuje podmínky pro plochy s umístěnou značkou symbolizující 
zeleň vyžadující zvláštní ochranu. Smyslem je ochrana konkrétního 
existujícího prvku zeleně. Na základě připomínek ke společnému jednání 
je formulace požadující zachování dřevin vysokého funkčního, estetického 
a kompozičního významu ponechána.

Odst. (4) se týká posuzování staveb kolaudovaných před 1. 1. 2000, jejichž 
využití neodpovídá využití stanovenému plánem: věcně se návrh svým 
obsahem od původní úpravy neliší.

V odst. (5) je nově upravena podmíněně přípustná změna využití.

V odst. (5) je přemístěna a korigovaná druhá část původního odst. (12). 
Z podmínky byla vypuštěna možnost navýšení stavby o 1 podlaží z důvodů 
neslučitelnosti těchto podmínek s podrobností řešení územního plánu. 
Podmínka limitující zastavěnou plochu a počet podlaží byla nahrazena 
podmínkou limitující navýšení hrubé podlažní plochy. Tato podmínka byla 
prověřena na příkladu objektů o 100, 160 a 200 m2 zastavěné plochy a o dvou 
podlažích s podkrovím nebo ustupujícím patrem, resp. o třech podlažích 
(viz tabulka ke společnému jednání).

Navrhovaný regulativ byl srovnatelný nebo výhodnější pro menší stavby 
do 300 m2 HPP, pro větší stavby možnost zvýšit HPP oproti stávajícímu 
regulativu progresivně klesal. Po veřejném projednání byly zohledněny 
pražské stavební předpisy, stavby zahrádkových chat a stavby pro rodinnou 
rekreaci jsou proto omezeny v souladu s nimi na 25 m2 HPP, resp. 80 m2 HPP. 
Dále po zohlednění připomínek z veřejného projednání došlo ke korekci 
u staveb nad 250 m2 na max. 40 %. Upravený návrh lépe vystihuje velikostní 
hierarchii staveb.
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Na území s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, památkové 
zóny) je nutné posuzovat podmíněně přípustné navýšení HPP se zvláštním 
ohledem na charakter zástavby památkově chráněných území, s ohledem na 
jejich podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. V daném případě jde 
o § 2 památkového zákona a dále o § 3 nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 
21. 7. 1971, o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, dále o nařízení vlády 
ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných 
měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové 
rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu hl. m. Prahy č. 15/1991 
vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany, dále o články 3 a 4 vyhlášky č. 10/1993 
hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 vyhlášky č. 108/2003 ze 
dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, 
dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 15. 7. 2004, o prohlášení území 
s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové 
zóny a určování podmínek pro jejich ochranu a dále o článek 2 Opatření 
obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlášení území s historickým 
prostředím městské části Praha-Zbraslav za památkovou zónu.

Odst. (6) je korigovaný odst. (17) oddílu 3 a zároveň v souladu se zadáním 
nahrazuje směrný podíl bydlení závazným. Po společném jednání byl text 
očištěn od popisných a opakujících se pasáží a na základě připomínek doplněn 
o regulativ upravující případ, kdy stav nedosahuje předepsané minimum 
podílu bydlení. V souladu s pražskými stavebními předpisy se posuzovaný 
stavební záměr chápe jako společně řešený celek.

Odst. (7) nahrazuje odst. (18) a (19) oddílu 3 a stanovuje podmínky, za kterých 
se lze od stanoveného podílu bydlení odchýlit. Tyto podmínky byly stanoveny 
s ohledem na limity životního prostředí či na charakter posuzované lokality. 
Charakterem se v tomto případě míní stávající typologické určení a využití 
např. v případě rekonstrukce stávající stavby, jejíž typologický charakter je 
s bydlením neslučitelný (banka, obchodní dům, škola apod.). Důvodem je 
skutečnost, že i přes cíl v maximální možné míře udržet v centru města bydlení 
mohou nastat situace, kdy to vzhledem k objektivním okolnostem není reálné. 
Cílem územního plánu je zachovat v centru bydlení v domech k tomu určených, 
nikoli přeměna typologicky nebytových domů na bytové.

Na základě společného jednání byl text přestrukturován do písmen a) a b) 
upřesňujících podmínky. Písmeno a) podmiňuje odchylku od stanoveného 
regulativu prokázáním nemožnosti využití pro bydlení z důvodů překročení 
limitů životního prostředí či vzhledem k charakteru posuzované lokality. 
U nástaveb, přístaveb a stavebních úprav objektů se vychází z toho, že pokud je 
v objektu alespoň 20 % bydlení a nelze při nástavbě dosáhnout předepsaného 
podílu, bude tento podíl alespoň navýšen. Cílem úpravy je nezablokovat stavební 
úpravy v případě, kdy z objektivních důvodů nelze podíl bydlení zcela dodržet.

Odst. (8) nahrazuje a koriguje v souladu se zadáním odst. (20) oddílu 3.

Odst. (9) doplňuje odst. (20) oddílu 3 a upřesňuje podmínky pro využití, 
které není jmenované mezi žádným z uvedených způsobů využití. Důvodem je 
potřeba stanovit podmínky pro posuzování využití, které se může vyskytnout, 
přestože územním plánem není přesně specifikováno.
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oddíl 4 15.  Oddíl 4 Obytné a smíšené plochy, plochy výroby a služeb,  
sportu a rekreace a zvláštní komplexy 
 
Názvy oddílů 4 a 5 byly změněny v souladu se zadáním. 
 
Obecné zdůvodnění týkající se většiny ploch s rozdílným způsobem využití:

V oddílech 4 a 5 je v souladu s požadavky schváleného zadání změny Z2832/00 
upřesněno u všech ploch s rozdílným způsobem využití hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití. Původně zvlášť uváděné 
doplňkové využití je zařazeno mezi přípustné využití tak, aby členění 
odpovídalo legislativě. Podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. textová 
část územního plánu obsahuje „stanovení podmínek pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní 
využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití (včetně stanovení, na kterých plochách je vyloučeno umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru 
a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 
pozemků a intenzity jejich využití)".

Navrhovaná změna volí způsob, kdy není nepřípustné využití vyjmenováno 
taxativně ani demonstrativně, ale je stanoveno, že nepřípustné využití je 
inverzní vůči přípustnému a podmíněně přípustnému při splnění uvedené 
podmínky (podmínek). Tím je regulováno zejména umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 
tedy v nezastavěném území, kde „lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 
stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní 
hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 
podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například 
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; 
doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb 
přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi 
bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného 
zájmu výslovně nevylučuje“.

U podmíněně přípustného využití je v souladu s platnou legislativou vždy 
uvedena podmínka využití. Znění podmínek je sjednoceno tak, aby obdobné 
podmínky byly vyjádřeny shodně. Podmínky stanovené pro podmíněně 
přípustné využití v čistě obytných plochách vycházejí z předpokladu, že 
hlavní a zásadní využití plochy je bydlení, a proto je podmínka cíleně 
směřována k jeho ochraně. Vymezuje nejenom povinnost dodržovat zákonné 
limity, ale zajistit udržení kvality obytného prostředí.
Pro všeobecně obytné a smíšené plochy platí, že charakteristické je umístění 
různých funkcí, z nichž žádná není tak jasně prioritní jako v čistě obytném 
území, proto byla zvolena odlišná, obecnější formulace podmínky. Stále jsou 
zde ale umísťovány tzv. citlivé funkce, proto je kladen důraz na podmínku, 
aby stávající stav životního prostředí nebyl výrazným způsobem zhoršován, 
což by mohlo snížit hodnotu dotčených pozemků.
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U ploch SP je pro podmíněně přípustné umístění vozidlových komunikací 
a technické infrastruktury stanovena podmínka, že nedojde k nepřijatelnému 
zhoršení životního prostředí. Úprava je provedena ve smyslu stanoviska 
dotčeného orgánu (SEA) a nepřijatelné zhoršení je definováno v pojmech 
jako nepřípustné zhoršení posouzené s ohledem na citlivost lokality, počet 
dotčených obyvatel a možnost kompenzace či minimalizace vlivů, nikoliv 
nepřípustné paušálně vzhledem ke stanoveným limitům.
Ve své připomínce ke 2. veřejnému projednání konstatoval OCP MHMP, že 
„způsob, jakým je u některých typů území definováno podmíněně přípustné 
využití (nesmí dojít k „nepřijatelnému zhoršení životního prostředí“, 
případně k „zhoršení životního prostředí nad přijatelnou míru“), zavádí 
jistou míru neurčitosti a pochybností o stanovení příslušného využití 
u jednotlivých částí území. OCP MHMP jako orgán SEA na základě VVURÚ 
v minulosti požadoval v textové části zavedení určitých pojistek proti 
deteriorizaci kvality prostředí, v průběhu zpracování změny Z 2832/00 ÚP 
se však nepodařilo najít vhodné formulace, které by daný cíl spolehlivě 
zajištovaly (viz též část II. tohoto stanoviska). Na základě znalostí 
a zkušeností shromážděných od zadání změny příslušný úřad soudí, že 
výkladová nejednoznačnost, která je důsledkem takové snahy, by se ve 
fázi aplikace ÚP mohla obrátit proti zájmům životního prostředí a kvality 
života, na jejichž podporu byla původně zamýšlena. Proto je OCP MHMP toho 
názoru, že již vlastní ÚP by měl stanovovat vymezením jednotlivých ploch 
meze tak, aby nedocházelo k snížení kvality prostředí a byly naplňovány 
cíle územního plánování ve vztahu k udržitelnému rozvoji území v souladu 
s právním řádem České republiky. Na základě toho požaduje sjednotit pojmy 
užívané ÚP s terminologií užívanou zákonem č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů („přípustná míra znečišťování 
prostředí“), a to alespoň do doby, než se podaří nalézt vhodnější a především 
nezpochybnitelný definiční rámec“. 

V souladu s touto připomínkou je třeba pojem „nepřijatelné zhoršení 
životního prostředí“ chápat jako významově totožný se spojením „znečištění 
životního prostředí nad přípustnou míru". Termín „znečištění životního 
prostředí nad přípustnou míru" je zákonným termínem podle ustanovení 
§ 8 a § 12 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, kde je uveden odkaz na mezní hodnoty stanovené zvláštními 
předpisy v souladu s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno 
zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy a ostatní složky 
životního prostředí (citace § 12 odst. 1 ZOŽP). Úřad územního plánování bude 
při hodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací hodnotit 
parametry nepřijatelného znečištění na základě předložených studií, které 
budou součástí dokumentace (např. dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí či pro vydání společného povolení). Jde např. o rozptylovou studii, 
akustickou studii apod.

Přípustnost využití, které spadá do kategorie podmíněně přípustné, je vždy 
závislé na splnění nějaké podmínky. Vzhledem k obecnosti územního plánu, 
který stanoví podmínky pro všechny plochy jednoho způsobu využití, ale 
nemůže rozlišovat podmínky podle konkrétních pozemků (to náleží až 
podrobnosti regulačního plánu), nelze takovou podmínku považovat za 
konkrétní regulativ, jde spíše o to, že posouzení takové podmínky je územním 
plánem avizováno, ale reálně k němu dochází až v následných řízeních, jako 
je EIA nebo územní řízení.
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Pro ostatní plochy, u nichž je výskyt tzv. citlivých funkcí rozdílný, není tato 
podmínka přímo uvedena, ale platí, že v souladu se stavebním zákonem 
a podmínkou stanoviska SEA bude podmíněně přípustné využití posouzeno 
příslušným úřadem na základě zjištění vyplývajících z dalších fází územně 
plánovacího procesu (územní řízení, EIA) tak, aby byla zohledněna přijatelnost 
míry zhoršení životního prostředí s ohledem na citlivost lokality, počet 
dotčených obyvatel a možnost kompenzace či minimalizace vlivů, nikoliv 
paušálně vzhledem ke stanoveným limitům. Nepřijatelné zhoršení je obecně 
definováno v pojmech. Územní plán podle stavebního zákona, § 43 (1) (Územní 
plán) „stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné 
území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy, plochy změn v krajině 
a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně 
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy 
a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů“.
Podle odstavce (3) „Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce 
zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami 
územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím, 
pokud zastupitelstvo obce v rozhodnutí o pořízení nebo v zadání územního 
plánu nestanoví, že bude pořízen územní plán nebo jeho vymezená 
část s prvky regulačního plánu; tato skutečnost musí být v rozhodnutí 
zastupitelstva výslovně uvedena“.
Z toho vyplývá logická míra obecnosti územního plánu, jehož podmínky musí 
obecně vyhovět stejnému typu ploch s rozdílným způsobem využití. Územní 
plán ale nedokáže řešit podmínky pro konkrétní místo a situaci. Proto 
i posouzení nepřijatelného zhoršení životního prostředí v konkrétním případě 
je možné až podle podrobné dokumentace (např. k územnímu řízení) a jeho 
definice odráží vysokou míru obecnosti územního plánu.
Vždy však platí, že limity dané obecně platnými předpisy tím nejsou dotčeny.

V oddílech 4 a 5 je dále v souladu s požadavkem na jednoznačnost výkladu 
upraven výčet využití, která jsou přípustná pouze pro uspokojení potřeb plochy 
vymezené daným způsobem využití. Podmínka je v platné úpravě uváděna 
nejednotně jak u přípustného, tak u podmíněně přípustného využití formou 
dovětku, v závorce i bez závorky. Nově je provedena úprava ve snaze docílit 
jednoznačnosti a formální jednotnosti. Podmínka je uvedena bez závorky, 
výčet možných využití je uveden za dvojtečkou a ukončen tečkou 1. Protože 
v takovém případě jde o stanovení podmínky, jsou z důvodů formální čistoty 
takto podmíněná využití přeřazena do podmíněně přípustných využití, aniž 
by tím byl změněn původní rozsah omezení.

Pojem „sociální péče“ je v souladu se zadáním nahrazen pojmem 
„sociální služby“ v souladu s platnou legislativou (zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách).

1
Příklad: Pro uspokojení potřeb 

plochy vymezené daným způsobem 
využití lze umístit: parkovací 

a odstavné plochy, garáže pro 
osobní automobily.
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Plošné regulativy pro prodejní plochy jsou v souladu se zadáním převedeny 
na hrubé podlažní plochy obchodních zařízení podle níže uvedené metodiky:

Hrubé podlažní plochy obchodních zařízení zahrnují veškeré hrubé podlažní 
plochy sloužící výhradně prodejní funkci, tedy jak vlastní prodejní plochy, 
tak skladové plochy a plochy zázemí včetně vnitřních komunikací. Plochy 
sloužící v rámci velkých obchodních center jinému účelu se z tohoto hlediska 
neposuzují, jsou zohledněny při výpočtu míry využití ploch.

Z vyhodnocení připomínek k zadání vyplynul požadavek „plošné regulativy pro 
prodejní plochy nahradit hrubými podlažními plochami obchodních zařízení 
a zároveň navýšit v zastavitelných plochách s rozdílným způsobem využití dle 
typu z 5 000 m2 na 6 000 m2. V nezastavitelných plochách sloužících oddechu 
(SO) se plošné regulativy pro prodejní plochy mají nahradit hrubými podlažními 
plochami obchodních zařízení a zároveň navýšit z 200 m2 na 250 m2“.

Po veřejném projednání, v rámci kterého byly uplatněny námitky týkající se 
použité metodiky pro stanovení poměru prodejních a ostatních ploch, byl 
předložený návrh korigován na základě poměrů prodejních a ostatních ploch 
obchodních zařízení různého velikostního typu publikovaných v odborné 
publikaci „Metric Handbook: Planning and Design Data“ 2 takto: 

1) V kategorii do 200 m2 prodejní plochy byla plocha na základě požadavku 
vzešlého ze společného jednání redukována z 500 m2 HPP na 300 m2 HPP, 
resp. na 250 m2 HPP pro plochy nezastavitelné. Proto je v navrhované úpravě 
po přepočtu nižší podíl prodejních ploch, než jak je tomu podle stávající 
úpravy (viz tabulka, sloupec 8).

2) V další kategorii jmenované v zadání (1 500 m2) se podle identifikovaných 
konkrétních příkladů pohybuje typický poměr prodejních a skladových + 
ostatních ploch supermarketů (NSA/GLA-NSA) podle publikace 
„Metric Handbook: Planning and Design Data“ v poměrně širokém 
rozmezí 83 : 17 až 59 : 41; byl proto zvolen jako reprezentativní poměr 
3 : 2, který odpovídá poměru 60 : 40. Rozdíl prodejních ploch stávající 
úpravy a navrhované úpravy dle zadání (2 000 m2 HPP) je -300 m2 
pro maximální velikost v této kategorii. Limit je dán zadáním a nebyl 
v projednání významněji rozporován.

3) V další kategorii jmenované v zadání (15 000 m2) odpovídá návrh 
typickému poměru prodejních ploch obchodních domů (NSA/GLA-NSA) 
podle publikace „Metric Handbook: Planning and Design Data“ poměru 
45 : 55. Pro zjednodušení byl použit poměr 1 : 1. Rozdíl prodejních ploch 
ve stávající úpravě a v navrhované úpravě je – 5 000 m2 pro maximální 
velikost v této kategorii. Limit je dán zadáním a nebyl po veřejném 
projednání měněn.

4) V kategorii 5 000 m2 při použití přepočtu podle typického poměru 3 : 2 
pro hypermarkety podle publikace „Metric Handbook: Planning and 
Design Data“ je vzhledem k tomu, že v zadání není limit této kategorie 
stanoven, po veřejném projednání navržen na 8 000 m2; rozdíl prodejní 
plochy je -200 m2 pro maximální velikost v této kategorii.

5) V kategorii nad 20 000 m2 odpovídající nákupním centrům v ploše SMJ 
navrhujeme na základě námitek a připomínek z veřejného projednání 
limitovat HPP maximem 80 000 m2, kdy při typickém poměru  
NSA/GLA-NSA 1 : 1,5 (např. OC Chodov 39 : 61) vychází rozdíl prodejních 
ploch oproti stávající úpravě – 8 000 m2 při maximální velikosti 
posuzovaného OC.

2
V této publikaci jsou mj. definovány 
pojmy hrubé pronajímatelné plochy 
(Gross leasable area – GLA) a čisté 
prodejní plochy (Net sales area – 
NSA) a zároveň jsou zde stanoveny 
typické poměry mezi prodejními 
plochami (NSA) a ostatními plochami 
(GLA mínus NSA) v rámci jednotlivých 
typů obchodních zařízení. 
 
Definice hrubé pronajímatelné 
plochy (GLA): 
Celková obestavěná podlahová 
plocha okupovaná maloobchodním 
prodejcem. Jde o celkovou pronajatou 
plochu zahrnující i sklady, zázemí 
pro personál, schodiště, přípravné 
a podpůrné plochy. 
 
Definice čisté prodejní plochy (NSA):
Vnitřní podlahová plocha 
maloobchodní jednotky sloužící pro 
prodej a vystavování zboží a služeb. 
Zahrnuje plochy přístupné veřejnosti 
(např. prostor pokladen, prodejního 
pultu, výloh, regálů se zbožím).
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[ přepočítaný podíl prodejních ploch podle kategorií obchodních zařízení ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

velikostní 
skupiny

původní 
limit 

(prodejní 
plochy 
v m2)  
NSA

navrhovaný 
limit 

(součet HPP 
v m2)  
GLA

poměr  
prodejní 
plochy / 
skladové 
a ostatní 

plochy  
(NSA/GLA-NSA)  

[m2]  
podle původní 

podmínky  
při zachování 
celkové HPP

poměr NSA/GLA-NSA při 
limitovaní celkové HPP *3

v plochách s rozdílným 
způsobem využití

typický 
poměr 

1/1  
[m2]

typický 
poměr  

3/2  
[m2]

typický 
poměr  

2/3  
[m2]

rozdíl 
prodejních 

ploch
přípustné

podmíněně 
přípustné

[m2] přípustné
podmíněně 
přípustné

malé 
obchody

200 250 *1 200/ 
50

125/ 
125

-75 SO2-SO7, ZP

200 300 *2 200/ 
100

150 / 
150

-50 VN,SP, VS
OB, VV,  
ZKC, DH

super- 
markety

1500 2000 *3 1500/ 
500

1200/ 
800

-300 OV, ZVS

hyper- 
markety,  

retail parky
5000 8000 *4 5000/ 

1000
4800/ 
3200

-200 SV, VN

obchodní 
domy

15000 20000 *5 15000/ 
5000

10000/ 
10000

-5000 SMJ, ZVO OV, SV, VN

nákupní 
centra

40000 80000 *6 40000/ 
40000

32000/ 
48000

-8000 SMJ

Z uvedené tabulky vyplývá, že pro maximální limity HPP při aplikaci 
poměru prodejní plochy ke skladové a ostatní ploše obchodního zařízení 
podle publikace „Metric Handbook: Planning and Design Data“ je u všech 
kategorií zaznamenán pokles prodejních ploch. Poměr prodejních a ostatních 
ploch ale není územním plánem regulován, a tak pokud provozovatel 
zvolí poměr prodejních a skladových ploch odlišně od uvedeného poměru 
použitého v tabulce ve prospěch prodejních ploch, např. o 8000 m2 vyšší 
v ploše SMJ, dosáhne stejné rozlohy prodejních ploch jako při stávajícím 
regulativu, nebo může zvolit naopak poměr preferující ostatní plochy. 

*1  Prodejních zařízení v nezastavitelných plochách – snížení limitu na základě společného jednání.
*2  Snížení prodejní plochy na základě společného jednání požadováno dotčeným orgánem,  

dotkne se nejvíce OB, VV, ZKC a DH, v plochách VN, SP, VS je podmíněně přípustný limit nedotčen.

*3  Limit dán zadáním.
*4  Změněno na základě analýzy.
*5  Limit dán zadáním.
*6  Změněno na základě námitek a připomínek z veřejného projednání v souladu s analýzou.
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Z připomínek hospodářské komory a dalších subjektů vyplývá trend 
zvyšování plochy zázemí zejména v kategorii obchodních center pro přípravu 
zboží (pekárny, řeznické přípravny apod.). Nejde tedy o nežádoucí trend 
zvyšování skladových ploch. Vzhledem k tomu, že územní plán poměr 
prodejních a ostatních ploch nereguluje, výše uvedené příklady jsou pouze 
demonstrativní, považujeme tento návrh za vyvážený z hlediska cílů a dopadů 
změny a vůči vlastníkům a provozovatelům za nediskriminační.

Prostřednictvím hrubých podlažních ploch bude kapacita obchodních zařízení 
lépe kontrolovatelná, neboť původní limitování prodejních ploch se skladovými 
a ostatními plochami vůbec nepočítalo. Důležité je také, že konkrétní míra 
využití ploch, která také nepřímo limituje množství obchodních ploch 
v území, se změnou nemění, naopak se fixuje jako závazná. Nová úprava tedy 
v celkovém dopadu nebude zvyšovat zátěž území.

V souladu se zadáním jsou sběrny surovin dle významu a určení plochy podle 
požadavků praxe doplněny, resp. zrušeny. Jde o drobná zařízení pro obsluhu 
obyvatel, sloužící k účinnější recyklaci odpadu, s nerušícím provozem 
neovlivňujícím negativně životní prostředí.

Omezení šedesátiprocentního podílu pro jeden z obecně přípustných 
způsobů využití je v souladu se schváleným zadáním změny Z 2832/00 ve 
smíšených plochách zrušeno. Toto ustanovení se v praxi míjelo účinkem 
a nepřiměřeným způsobem administrativně zatěžovalo stavební úřady. 
V mnoha případech se ukázalo, že podíl jedné funkce vyšší než 60 % je ve 
smíšeném území naopak žádoucí a předepsaný podíl je obtížně realizovatelný. 
V posledních letech převažovaly žádosti o navyšování podílu bytové funkce, 
což je z hlediska zátěže území spíše pozitivní trend. Navržená úprava 
regulativu smíšených ploch lépe odpovídá ustanovení § 8 celostátně platné 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. i pražských stavebních předpisů, kde poměr 
možných využití pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití není 
procentuálně stanoven. Na základě připomínek ke společnému jednání 
a v zájmu podpory polyfunkčnosti území pouze v místech k tomu vhodných 
jsou monofunkční stavby zařazeny do podmíněně přípustných s podmínkou 
odůvodnění monofunkčnosti, např. polohou mimo centrální oblasti městské 
a polohou mimo lokality s obvyklým obchodním využitím parteru při 
významných veřejných prostranstvích či u lokalit s dostatečnou vybaveností. 
Podkladem pro posouzení mohou být mimo jiné územně analytické podklady 
(ÚAP), např. výkres 231 Partery. Územně analytické podklady podle § 25 
zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování 
v území. Zůstávají však nadále nezávazným podkladem.

Služební byty jsou podle typu plochy s rozdílným způsobem využití přesně 
definovány v pojmech nebo podle typu využití nahrazeny pojmem ubytování. 
Definice by měla zabránit případnému zneužívání pojmu služební byty jako 
záminky pro nepřípustné umísťování bytů v plochách, které využití pro 
bydlení nepřipouštějí.

V oddílu 4 platí pro jednotlivé charakteristiky ploch s rozdílným způsobem 
využití kromě formálních korekcí a úprav, provedených v souladu se zadáním 
a odůvodněných výše, následující:
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(�) obytné

1a) 
ob – čistě obytné

Na základě společného jednání je navržen limit pro hrubé podlažní 
plochy obchodních zařízení 300 m2, zdůvodnění je uvedeno v obecném 
odůvodnění oddílu.

Podmíněně přípustné umístění samostatných garáží není změnou měněno. 
Ustanovení se nevztahuje na garáže a parkovací místa, která jsou povinnou 
součástí budov podle pražských stavebních předpisů a slouží pro objekty 
nacházející se v dané funkční ploše, ale vztahuje se na samostatné stavby 
garáží a parkovišť, které slouží i pro jiné funkční plochy a jejich kapacita 
jde nad rámec potřeb dané funkční plochy. Podmíněně přípustné umístění 
hlavního a přípustného využití stanoveného pro plochy OV na hraničních 
pozemcích obou ploch je opatřením nahrazujícím dříve směrné rozhraní mezi 
obytnými plochami a zajišťuje přiměřenou flexibilitu plánu při zachování 
ochrany hodnot, zejména struktury souvisejícího území, využitelnosti 
dotčených pozemků a kvality prostředí pro bydlení, rekreaci a bezpečný pobyt.

Na základě veřejného projednání byla doplněna podmínka termínem 
„pohoda bydlení“ ve smyslu právní věty podle právní věty viz 8 As 27/2012-113, 
resp. podle sp. zn./č. j. 2 As 44/2005-116:

„I. ‚Pohodou bydlení‘ ve smyslu § 8 odst. 1 in fine vyhlášky č. 137/1998 Sb., 
o obecných technických požadavcích na výstavbu, nutno rozumět souhrn činitelů 
a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného 
bydlení; pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých 
složek životního prostředí např. nízkou hladinou hluku (z dopravy, výroby, 
zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, přiměřeným 
množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro 
zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých 
činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, které 
se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech.“

Úřad územního plánování bude při hodnocení souladu záměru s územně 
plánovací dokumentací hodnotit parametry pohody bydlení na základě 
předložených studií, které budou součástí dokumentace (např. dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí či pro vydání společného povolení). 
Jde např. o studii proslunění, denního osvětlení, rozptylovou studii, 
akustickou studii apod.

Možnost posunu hranic mezi obytnými plochami OB a OV je nahrazena 
podmíněně přípustným využitím pro drobnou nerušící výrobu a služby 
a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2 
vztahujícím se k pozemku bezprostředně sousedícímu s rozhraním ploch. 
Požadavek na upřesnění možného využití podmíněně přípustného využití OV 
v plochách čistě obytných – OB vyplynul z veřejného projednání v roce 2016. 
Fakticky zůstává stejný jako v 1. veřejně projednávaném návrhu, kde byl 
vyjádřen obecně jako přípustné využití v ploše OV, za stanovených podmínek. 
Konkretizovaný regulativ je podmíněně přípustný, tzn. že podléhá posouzení, 
zda nenarušuje mimo jiné hodnoty území, včetně historických (památková 
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péče). V plochách, kde je uplatněna památková ochrana, je tím zajištěna ochrana 
na základě uplatnění stanoviska orgánu památkové ochrany ke konkrétním 
případům, pokud by záměr ohrožoval v připomínce uváděné hodnoty.

V územích s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, památkové 
zóny) je proto nutné posuzovat podmíněnou přípustnost se zvláštním ohledem 
na charakter zástavby památkově chráněných území, s ohledem na jejich 
podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. V daném případě jde 
o § 2 památkového zákona a dále o § 3 nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 
21. 7. 1971, o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, dále o nařízení vlády 
ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných 
měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové 
rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu hl. m. Prahy č. 15/1991 – 
vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany a dále o články 3 a 4 vyhlášky č. 10/1993 
hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále také o § 3 vyhlášky č. 108/2003 
ze dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, 
§ 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 15. 7. 2004, o prohlášení území 
s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové 
zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, o článek 2 Opatření obecné 
povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlášení území s historickým 
prostředím městské části Praha-Zbraslav za památkovou zónu.

1b) 
ov – všeobecně obytné

V plochách OV je doplněna administrativa v rámci staveb pro bydlení 
jako přípustné využití s ohledem na to, že i v čistě obytných plochách 
je administrativa podmíněně přípustná a přísnější regulativ pro plochy 
OV není logický. Plochy obchodních zařízení jsou vyjádřeny pomocí HPP 
v souladu se zadáním.

Plochy obytné, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 1.
[ →  s. 138–139 ] 

(2) smíšené

2a) 
sv – všeobecně smíšené

V plochách SV byla na základě připomínek ke společnému jednání, 
vyslovujících obavu z monofunkčnosti, upřesněna možnost přípustného 
bydlení až od 2. nadzemního podlaží s cílem iniciovat ve vhodných lokalitách 
vznik městského obchodního parteru. U SV je hlavní využití definováno 
jako polyfunkční složené z využití pro bydlení a různých využití pro 

4

odůvodnění    Z 2832/00



132

občanské vybavení – což může být buďto splněno polyfunkčností v rámci 
každého objektu, nebo směsí monofunkčních staveb. Druhá možnost je 
podmíněně přípustná. Je tomu tak proto, že kontrola polyfunkčnosti u směsi 
monofunkčních staveb je v procesu povolování velmi obtížná. Stavby bez 
obchodního parteru se stávají podmíněně přípustnými v místech, kde 
obchodní využití podle charakteru veřejného prostranství definovaného 
v ÚAP není účelné. Podpora polyfunkčního využití je dána už tím, že 
monofunkční stavby jsou podmíněně přípustné. Definice nerušící výroby 
a služeb je přesunuta z poznámek pod čarou do oddílu 15 „Vymezení 
některých pojmů“ v zájmu logické struktury textu. Podmíněně přípustné 
umístění hlavního a přípustného využití pro plochy SMJ na hraničních 
pozemcích obou ploch nahrazující dříve směrné rozhraní mezi smíšenými 
plochami, zajišťující přiměřenou flexibilitu plánu, je mezi smíšenými 
plochami bezpředmětné. Plochy obchodních zařízení jsou vyjádřeny pomocí 
HPP v souladu se zadáním. To, zda je splněna podmínka, že umístěním 
monofunkční stavby nesmí být využití sousedního pozemku ohroženo, musí 
posoudit podle konkrétní situace orgán územního plánování (např. provozně 
náročná budova má být umístěna vedle citlivé budovy (školy, zdravotnictví).

2b) 
smj – smíšené městského jádra

Vzhledem k městskému charakteru ploch SMJ je omezena možnost umístění 
sběren surovin. Podmíněně přípustné umístění hlavního a přípustného 
využití pro plochy SV na hraničních pozemcích obou ploch je opatřením 
nahrazujícím dříve směrné rozhraní mezi smíšenými plochami. Zajišťuje 
přiměřenou flexibilitu plánu při zachování ochrany hodnot, zejména 
struktury souvisejícího území a využitelnosti dotčených pozemků. Po 
připomínkách z veřejného projednání bylo konkretizováno (do výčtu 
podmíněně přípustného využití byla doplněna veterinární zařízení v rámci 
polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení a malé sběrné dvory). Plochy 
obchodních zařízení jsou vyjádřeny pomocí HPP v souladu se zadáním (viz 
též obecné zdůvodnění výše). Úprava regulativu podmíněně přípustného 
umístění obchodního zařízení vyplynula z projednání připomínek k 1. návrhu 
změny. Korigovaný regulativ fakticky zachovává, nebo dokonce snižuje rozsah 
prodejních ploch oproti současné úpravě. Regulativ se numericky liší proto, 
že je vyjádřen nikoli prodejní plochou, jako je tomu v současné úpravě, ale 
hrubými podlažními plochami obchodního zařízení, které zahrnují i skladové 
plochy. Přitom se plánem stanovený koeficient KPP nemění. Nemůže tedy 
dojít ve srovnání s platnou úpravou ke zvětšení rizika ohrožení charakteru 
objektů či areálů nemovitých kulturních památek, ale zejména charakteru 
zástavby památkově chráněných území, která byla prohlášena na národní 
úrovni na základě svých jedinečných urbanistických a architektonických 
hodnot za památkové rezervace a památkové zóny. Jde o regulativ podmíněně 
přípustný a podmínkou je, že záměr nebude v rozporu s charakterem lokality 
a s podmínkami a limity v ní stanovenými, čímž je ošetřena nejen ochrana 
památkových, ale i dalších hodnot území. V územích s plošnou památkovou 
ochranou (památkové rezervace, památkové zóny) je nutné posuzovat 
podmíněnou přípustnost se zvláštním ohledem na charakter zástavby 
památkově chráněných území s ohledem na jejich podmínky deklarované 
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů 
a jeho následných předpisů. V daném případě jde o § 2 památkového zákona 
a dále o § 3 nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 21. 7. 1971, o památkové 
rezervaci v hlavním městě Praze, dále o nařízení vlády ČR č. 127/1995 
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ze dne 24. 5. 1995, o prohlášení území ucelených částí vybraných měst 
a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace, 
dále o články 3 a 4 právního předpisu hl. m. Prahy č. 15/1991 – vyhlášky 
o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení 
podmínek jejich ochrany, dále o články 3 a 4 vyhlášky č. 10/1993 hl. m. 
Prahy, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 vyhlášky č. 108/2003 ze 
dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, 
dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 15. 7. 2004, o prohlášení území 
s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové 
zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, dále o článek 2 Opatření 
obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlášení území s historickým 
prostředím městské části Praha-Zbraslav za památkovou zónu.

To, zda je splněna podmínka, že umístěním monofunkční stavby nesmí být 
využití sousedního pozemku ohroženo, musí posoudit podle konkrétní situace 
příslušný úřad.

Plochy smíšené, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 2. 
[ →  s. 140–141 ]

(�) výroby a služeb

3a) 
vn – nerušící výroby a služeb

V plochách VN je v přípustném využití rozšířena obecná možnost umístění 
plošných a liniových zařízení technické infrastruktury v souladu s potřebami 
praxe. Limit obchodních zařízení v přípustné části je na základě závěrů 
z projednání stanoven na 300 m2 – viz obecné zdůvodnění. Podmíněně 
přípustné je umístění obchodního zařízení až do 8 000 m2 hrubé podlažní 
plochy s podmínkou, že nebude svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb 
a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. Úprava 
regulativu podmíněně přípustného umístění obchodního zařízení vyplynula 
z projednání připomínek k 1. návrhu změny. Korigovaný regulativ fakticky 
zachovává rozsah prodejních ploch ve srovnání se současnou úpravou. 
Regulativ se numericky liší, protože je vyjádřen nikoli prodejní plochou, jako 
je tomu v současné úpravě, ale hrubými podlažními plochami obchodního 
zařízení, které zahrnují i skladové plochy. Přitom se plánem stanovený 
koeficient KPP nemění. Nemůže tedy dojít ve srovnání s platnou úpravou ke 
zvětšení rizika ohrožení charakteru objektů či areálů nemovitých kulturních 
památek, ale zejména charakteru zástavby památkově chráněných území, 
která byla prohlášena na národní úrovni na základě svých jedinečných 
urbanistických a architektonických hodnot za památkové rezervace 
a památkové zóny. Jde o regulativ podmíněně přípustný a podmínkou je, 
že záměr nebude v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity 
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v ní stanovenými, čímž je ošetřena nejen ochrana památkových,  
ale i dalších hodnot území.

V územích s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, 
památkové zóny) je nutné posuzovat podmíněnou přípustnost se zvláštním 
ohledem na charakter zástavby památkově chráněných území, s ohledem na 
jejich podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. V daném 
případě jde o § 2 památkového zákona, dále o § 3 nařízení vlády ČSR 
č. 66/1971 Sb. ze dne 21. 7. 1971, o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, dále o nařízení vlády ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995, o prohlášení 
území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové 
architektury za památkové rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu 
hl. m. Prahy č. 15/1991 – vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o články 3 
a 4 vyhlášky č. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 
vyhlášky č. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým 
prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování 
podmínek pro jejich ochranu, dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné 
od 15. 7. 2004, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 
obcích a jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro jejich 
ochranu a o článek 2 Opatření obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, 
o prohlášení území s historickým prostředím městské části Praha-Zbraslav 
za památkovou zónu.

Na základě společného jednání byla z návrhu vypuštěna možnost umístění 
smíšeného využití ve stávajících nevyužívaných plochách VN. Důvodem 
je změna názoru na způsob transformace brownfields a potřeba zachovat 
přiměřený výrobní potenciál území. Výjimečně přípustná malá ubytovací 
zařízení jsou nahrazena podmíněně přípustnými ubytovacími zařízeními 
s podmínkou, že slouží zaměstnancům. Tato podmínka lépe vystihuje důvod, 
proč umožnit v plochách výroby využití pro ubytování.

3b) 
vs – výroby, skladování a distribuce

V plochách VS jsou doplněny jako přípustné stavby pro služby, kompostárny 
a zařízení k recyklaci odpadů a rozšířena obecná možnost umístění plošných 
a liniových zařízení technické infrastruktury v souladu s potřebami praxe. 
Upřesněno je, že přípustné jsou stavby pro zemědělskou rostlinnou výrobu, 
vzhledem k charakteru ploch a dopadům na životní prostředí jsou stavby pro 
živočišnou výrobu podmíněně přípustné. Přípustné je v souladu se závěry 
projednání umístění obchodního zařízení do 300 m2 hrubé podlažní plochy 
(viz obecné zdůvodnění oddílu). Doplněny jsou též garáže, jejichž možné 
umístění vyplývá z potřeb plochy.

Plochy výroby a služeb, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 3. 
[ →  s. 142–143 ]
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(4) sportu a rekreace

4a) 
sp – sportu

V plochách SP jsou doplněna jako přípustná ambulantní zdravotnická 
zařízení. Toto doplnění vychází z potřeb praxe a podporuje rozvoj veřejného 
vybavení. Na základě společného jednání je navržen limit pro hrubé podlažní 
plochy obchodních zařízení 300 m2, zdůvodnění je uvedeno v obecném 
odůvodnění oddílu.

Podmínka, že součet plochy staveb a zařízení nesportovního využití 
nepřekročí 20 % plochy SP, se od stávající úpravy neliší. Součtem ploch 
a zařízení nesportovního využití se míní plošný rozsah záměru promítnutého 
do plochy SP, jak je deklarován např. v dokumentaci pro územní řízení apod.

Služební byty jsou z přípustného využití přesunuty do podmíněně 
přípustného. Důvodem je potřeba stanovit pro umístění bytů podmínky tak, 
aby se eliminovalo riziko zneužití umístění bytů v plochách SP nad rámec 
kategorie služební byt.

Jako podmíněně přípustné jsou uvedeny i vozidlové komunikace, což je 
opatření nutné pro zachování prostupnosti území v případě rozsáhlejších 
ploch vymezených územním plánem pro sport. Zapracováno je i doporučení 
vyhodnocení SEA a VVURÚ, zařadit infrastrukturu mezi podmíněně přípustné 
využití s podmínkou, že nedojde k nepřijatelnému zhoršení životního 
prostředí. Důvodem je na jedné straně potřeba umožnit v odůvodněných 
případech umístění infrastruktury a prostupnost území v případě 
rozsáhlejších ploch, na druhé straně zajistit, že tím nebude nepřijatelným 
způsobem poškozováno životní prostředí. Podmínka a její posouzení budou 
uplatněny v následných řízeních na základě podrobnějších dokumentací, 
např. dokumentace pro územní řízení (viz též písmeno E).

4b)  
so – oddechu

Plochy SO jsou v souladu se zadáním zredukovány ze 7 kategorií na 4. 
Důvodem je malá odlišnost jednotlivých podmínek využití v kategoriích, 
které jsou logickým způsobem početně zredukovány tak, aby zbývající 
kategorie uspokojily potřeby využití plochy za podmínky ochrany přírodních 
hodnot. Na základě výsledků projednání jsou kategorie SO1 až SO3 navrženy 
jako samostatné.

Obchodní zařízení je v souladu s projednáním zadání limitováno na 
250 m2 HPP. Text je formálně upraven. Označení SO4, SO5, SO6 a SO7 se ve 
výkresech nemění; podmínky využití pro tyto plochy se ale textově sjednocují 
v kategorii částečně urbanizované rekreační plochy, což prakticky zachovává 
doposud možnou vzájemnou zaměnitelnost hlavního využití v jednotlivých 
plochách SO. Na základě společného jednání byla v textu provedena drobná 
formulační upřesnění.
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Sjednocením ploch dochází pro jednotlivé plochy oproti stávající úpravě 
k těmto změnám:

SO4 (sjednocené s SO5, SO6, SO7) – umožňuje kromě využití pro turistický 
ruch též využití pro zvláštní rekreační aktivity, jako jsou kynologická hřiště, 
jezdecké areály, parkury a další nekrytá sportoviště bez vybavenosti a naučné 
poznávací aktivity typu zoologické a botanické zahrady, ekologická centra 
a archeologické parky a zařízení pro organizovaný pobyt dětí v přírodě.

SO5 (sjednocené s SO4, SO6, SO7) – umožňuje kromě využití pro zvláštní 
rekreační aktivity též využití pro turistický ruch, jako jsou autokempinky 
a tábořiště a naučné poznávací aktivity typu zoologické a botanické zahrady, 
ekologická centra a archeologické parky a zařízení pro organizovaný pobyt 
dětí v přírodě.

SO6 (sjednocené s SO4, SO5, SO7) – umožňuje kromě využití pro naučné 
poznávací aktivity též využití pro turistický ruch, jako jsou autokempinky 
a tábořiště, využití pro zvláštní rekreační aktivity, jako jsou kynologická 
hřiště, jezdecké areály, parkury a další nekrytá sportoviště bez vybavenosti 
a využití organizovaný pobyt dětí v přírodě.

SO7 (sjednocené s SO4, SO5, SO6) – umožňuje kromě využití pro organizovaný 
pobyt dětí v přírodě též využití pro turistický ruch, jako jsou autokempinky 
a tábořiště, využití pro zvláštní rekreační aktivity jako jsou kynologická 
hřiště, jezdecké areály, parkury a naučné poznávací aktivity typu zoologické 
a botanické zahrady, ekologická centra a archeologické parky.

Hlavní využití je přiřazeno ke konkrétním plochám v grafické části plánu 
a změnou není dotčeno.

Plochy sportu a rekreace, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 4. 
[ →  s. 144–145 ]

(5) zvláštní komplexy  
občanského vybavení

5a) 
zob – obchodní

V textu jsou provedeny formální úpravy a úpravy provedené v souladu se 
zadáním a odůvodněné výše, zejména jsou odstraněny duplicity či cyklické 
odkazy. Je navrženo doplnění možnosti umístit sportovní zařízení jako 
doprovodné zařízení obchodních komplexů. Podmíněně přípustné využití pro 
služební byty je v souladu se zadáním doplněno o ubytovací zařízení, výhradně 
pro potřeby hlavního a přípustného využití. Tyto úpravy jsou navrženy jako 
reakce na tendence vytvářet víceúčelová obchodně-společenská centra.
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5b) 
zvs – vysokoškolské

V textu jsou provedeny formální úpravy a úpravy provedené v souladu se 
zadáním a odůvodněné výše, zejména jsou odstraněny duplicity či cyklické 
odkazy. V souladu se zadáním je v plochách ZVS z podmíněně přípustného 
využití do přípustného přesunuto využití pro výstavy a kongresy, které lze 
považovat za součást vysokoškolských funkcí.

5c) 
zkc – kultura a církev

V textu jsou provedeny formální úpravy a úpravy provedené v souladu se 
zadáním a odůvodněné výše, zejména jsou odstraněny duplicity či cyklické 
odkazy. Na základě společného jednání je navržen limit pro hrubé podlažní 
plochy obchodních zařízení 300 m2, zdůvodnění je uvedeno v obecném 
odůvodnění oddílu.

5d) 
zvo – ostatní

V textu jsou provedeny formální úpravy a úpravy provedené v souladu 
se zadáním a odůvodněné výše, zejména jsou odstraněny duplicity 
či cyklické odkazy.

 

Plochy zvláštních komplexů občanského vybavení, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 5. 
[ →  s. 146–147 ]
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[ obr 1 : plochy obytné ]
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[ obr 2 : plochy smíšené ]
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[ obr 3 : plochy výroby a služeb ]
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[ obr 4 : plochy sportu a rekreace ]
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[ obr 5 : plochy zvláštních komplexů občanského vybavení ]
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16. Oddíl 5 Plochy pro veřejnou infrastrukturu, městskou a krajinnou zeleň

V oddílu 5 – Plochy pro veřejnou infrastrukturu, městskou a krajinnou zeleň, 
je stejně jako v oddílu 4 v souladu se schváleným zadáním změny Z 2832/00 
upřesněno u všech ploch s rozdílným způsobem využití hlavní, přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití. Původně zvlášť uváděné 
doplňkové využití je podřazeno přípustnému využití.

U podmíněně přípustného využití je v souladu s platnou legislativou vždy 
uvedena podmínka využití. Důvody jsou shodné jako u oddílu 4.

Pojem „sociální péče“ je v oddílu 5 stejně jako v oddílu 4 v souladu se 
zadáním a s platnou legislativou nahrazen pojmem „sociální služby“.

Nezbytné plošné technické vybavení je přeformulováno na plošné 
zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu. Dopravní 
a technická infrastruktura je zpravidla podmíněně přípustná s cílem zajistit 
kontrolovaným a přiměřeným způsobem možnost obsluhy okolních ploch.

V oddílu 5 platí pro jednotlivé charakteristiky ploch s rozdílným způsobem 
využití kromě formálních korekcí a úprav, provedených v souladu se zadáním 
a odůvodněných výše, následující:

(�) veřejné vybavení

Podmínky pro veřejné vybavení jsou upřesněny s ohledem na veřejný zájem. 
Obecná formulace z bodu 1a) je přesunuta do odst. (1), neboť platí pro veřejné 
vybavení  jako celek.

1a) 
vv – veřejné vybavení

Služební byty a ubytovací zařízení jsou přesunuty z přípustného využití do 
podmíněně přípustného, protože je u nich stanovena podmínka, že slouží 
uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím. Důvody 
jsou shodné jako u oddílu 4.

Vložena je možnost podmíněně přípustného umístění ostatních zařízení 
sociálních služeb, tj. zařízení sociálních služeb nad rámec zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, s cílem umožnit 
umístění i jiných typů zařízení, než definuje zákon.

Způsob omezení velikosti obchodních zařízení se z rozsahu maximální 
prodejní plochy mění na omezení max. hrubou podlažní plochou; na základě 
společného jednání je navržen limit pro hrubé podlažní plochy obchodních 
zařízení 300 m2, zdůvodnění je uvedeno v obecném zdůvodnění, viz oddíl 4. 
Zároveň je na základě společného jednání doplněna podmínka pro čerpací 
stanice pohonných hmot, že mohou být pouze bez servisů a opraven jako 
nedílnou částí garáží a polyfunkčních objektů. Zachování možnosti umístit 

oddíl 5
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ČSPH je zdůvodněno především potřebami záchranného bezpečnostního 
systému. Podmíněně přípustné využití je doplněno o možnost v plochách VV 
umístit zařízení a plochy pro provoz PID. Tato úprava nad rámec zadání reaguje 
na potřeby vycházející z praxe. Zařazení do podmíněně přípustného využití 
zajišťuje kontrolu nad vhodností a rozsahem takového využití. Návrh sleduje 
zajištění obsluhy veřejnou dopravou.

1b) 
vva – armáda a bezpečnost

Pro služební byty platí totéž, co je uvedeno v bodě 1a).

Přípustné využití je doplněno o zařízení sociálních služeb, které logicky 
doplňuje možnosti hlavního využití. Podmíněně přípustné je umístění 
zařízení a ploch pro provoz Pražské integrované dopravy (PID) jako požadavek 
vycházející z praxe.

Dále je nad rámec schváleného zadání změny Z 2832/00 podmíněně přípustné 
využití uvedené jako hlavní a přípustné v plochách VV za podmínky, že jde 
o plochy či objekty, jejichž využití pro původní účel není vázáno veřejně 
prospěšnou stavbou. Toto opatření vychází z potřeby transformovat nevyužité 
komplexy, zároveň je však zachovává pro využití v rámci veřejného vybavení.

Plochy veřejného vybavení, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 6. 
[ →  s. 162–163 ]

(2) dopravní  
infrastruktura

Některá úvodní ustanovení platící pro dopravu obecně jsou přemístěna z oddílu 
7 a z původní přílohy A odůvodnění z důvodu logického řazení a přehlednosti 
a jsou přeformulována a doplněna v souladu se zadáním a platnou legislativou 
tak, aby již dále nebyla část regulativů týkajících se dopravy směrná, ale byla 
logicky nahrazena závaznými podmínkami. Označení odstavců a bodů je po 
společném jednání z důvodů lepší přehlednosti upraveno.

Jako odst. 1 písmeno a) je doplněn regulativ stanovující možnost odchylky 
pro plochy a koridory liniových staveb. Tato úprava nahrazuje vymezení 
koridoru, které umožňuje zákon. Územní plán sídelního útvaru vzniklý v jiných 
legislativních podmínkách vymezuje liniové stavby dopravní infrastruktury 
plochami, což je zdrojem problémů při jejich upřesňování na základě 
podrobnějších dokumentací staveb. Proto je nad rámec zadání použit tento 
nástroj stanovující rozmezí 20 m na obě strany od osy čáry.

V územích s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, památkové 
zóny) je nutné posuzovat podmíněně přípustné odchylky se zvláštním ohledem 
na charakter zástavby památkově chráněných území, s ohledem na jejich 
podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. V daném případě jde 
o § 2 památkového zákona, dále o § 3 nařízení vlády ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 
21. 7. 1971 o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, dále o nařízení vlády 
ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení území ucelených částí vybraných 
měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové 
rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu hl. m. Prahy č. 15/1991 – 
vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany, dále o články 3 a 4 vyhlášky č. 10/1993 
hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové 
zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 vyhlášky č. 108/2003 ze 
dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných 
městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu, 
dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 15. 7. 2004, o prohlášení území 
s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové 
zóny a určování podmínek pro jejich ochranu a dále o článek 2 Opatření 
obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, o prohlášení území s historickým 
prostředím městské části Praha-Zbraslav za památkovou zónu.

V tomto smyslu je nově podmíněně přípustné odchýlit se od závazného tvaru 
křižovatek, tunelových úseků tras dopravních staveb, lanovek, tras VRT, 
liniových dopravních staveb ve VRÚ a VÚR, a vyjmenovaných prvků cyklistické 
infrastruktury za předem stanovených podmínek. Tato volnost je nutná 
zejména proto, že na úrovni územního plánu nejsou vždy k dispozici podrobné 
projekty dopravní infrastruktury, které by zajistily naprosto přesné vymezení 
plochy dopravní infrastruktury ve vztahu ke konkrétním pozemkům. K tomu 
dochází až na úrovni následných podrobnějších dokumentací. Podmínkou je 
proto vždy zdůvodnění a doložení nutnosti odchylky.

Pro cyklistickou infrastrukturu je na základě výsledků společného jednání 
upřesněno, že za plnohodnotnou náhradu lze považovat max. prodloužení 
trasy o 10 % a zvětšení sklonu o 2 %, což je tolerance, která nezhorší 
podstatným způsobem parametry cyklistické trasy.

Pro tramvajové tratě, železniční zastávky a záchytná parkoviště dochází 
k explicitnímu vymezení možnosti realizovat tyto prvky v plochách dopravní 
infrastruktury a rozvíjet systém i mimo rozsah vymezený ve výkresu č. 5, a to 
za předpokladu, že jsou jako plochy pro provoz PID v souladu s podmínkami 
ploch s rozdílným způsobem využití. Tím je umožněno v plochách dopravní 
infrastruktury případně realizovat stavby a zařízení tramvajové dopravy, 
železniční zastávky a parkoviště P+R bez potřeby pořizování změn územního 
plánu a o jejich umístění a provozu rozhodnout v těchto případech až na 
úrovni následných podrobnějších dokumentací a řízení. 

2a) – 2h)  
V těchto odstavcích dochází k úpravám vycházejícím z obecných požadavků 
schváleného zadání změny Z 2832/00 odůvodněným výše.

Parkoviště a garáže zvlášť uváděné jako podmíněně přípustné jsou míněny 
jako samostatné stavby či využití plochy. Parkovací stání v objektech, sloužící 
jejich uživatelům v souladu s požadavky PSP, tím není dotčeno. Do podmíněně 
přípustných byly přesunuty z formálního důvodu, pokud je k nim vždy vztažena 
podmínka. V bodě 2a) je v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, § 2 bod (2) vypuštěn pojem rychlostní komunikace.
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2e) DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály:  
komunikace vozidlové, garáže a cyklistické stezky v prvním návrhu přesunuté 
do přípustného využití byly na základě projednání navráceny do podmíněně 
přípustného využití.

 
2f) DL – dopravní, vojenská a sportovní letiště:  
text je přestrukturován v souladu s celkovou logikou změny.

 
2g) GDP – garáže a parkoviště:  
provedeny jen formální změny.

 
2h) DH – plochy a zařízení veřejné dopravy:  
z přípustného využití je vypuštěno P+R opakující se v hlavním i přípustném 
využití, obchodní zařízení je přeřazeno do podmíněně přípustného a na 
základě společného jednání je navržen limit pro hrubé podlažní plochy 
obchodních zařízení 300 m2, zdůvodnění je uvedeno v obecném zdůvodnění – 
viz oddíl 4.; manipulační plochy byly vypuštěny jako nadbytečné (náleží 
k plochám v hlavním využití).

 
2i) DP – přístavy a přístaviště, plavební komory:  
kromě splnění obecných požadavků schváleného zadání je doplněno 
přípustné využití pro překládku zboží a materiálu a sběrny surovin; tento 
požadavek vychází z potřeb praxe. Jako výsledek veřejného projednání je 
zapracována podmínka pro cyklistické stezky, které nelze umístit v případě, 
že přístav spadá do dopravní sítě dle nařízení TEN-T.

 
2j) DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, 
veřejná prostranství:  
kromě splnění obecných požadavků schváleného zadání změny Z 2832/00 je 
pojmenování urbanisticky významných ploch a dopravních spojení doplněno 
o veřejná prostranství, což lépe odpovídá platné legislativě.

Úplná náhrada původního pojmenování novým dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. 
nebyla zvolena, aby nebylo nutné zasahovat do výkresů územního plánu 
a rušit již zavedenou zkratku DU.

Podmíněně přípustný přesah využití ze sousedních ploch do ploch DU má 
za cíl umožnit v rozvojových plochách („na zelené louce“) odlišné tvarové 
vymezení nebo odlišnou polohu plochy veřejného prostranství při zachování 
plošného rozsahu. Podmínkou je kompoziční zdůvodnění a v případě, že 
nejde o majetkově sjednocené území, také nutnost doložit řešení dohodou 
o parcelaci. Toto ustanovení nahrazuje dříve směrné vymezení DU a umožňuje 
určitou míru koncepční volnosti. 

Plochy dopravní infrastruktury, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 7. 
[ →  s. 164–165 ]
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(�) technická  
infrastruktura

Úvodní ustanovení platící pro technickou infrastrukturu obecně jsou zčásti 
přemístěna z oddílu 7 a z původní přílohy A odůvodnění z důvodu logického 
řazení a přehlednosti a jsou nově formulována a doplněna v souladu se 
zadáním a platnou legislativou tak, aby již dále nebyla část regulativů 
týkajících se technické infrastruktury směrná, ale aby byla logicky nahrazena 
závaznými podmínkami. Označení odstavců a bodů je po společném jednání 
pro lepší přehlednost upraveno.

Přeložky a odchylky od závazných tras určených územním plánem jsou 
podmíněně přípustné za předem stanovených podmínek. Je doplněn bod 1. 
písmeno c) umožňující odchylky pro plochy a koridory liniových staveb 
v rozmezí 30 m na obě strany od osy čáry značící liniovou stavbu.

Tato volnost je nutná zejména proto, že v době tvorby územního plánu 
nemohou být k dispozici podrobné projekty technické infrastruktury, které 
by zajistily naprosto přesné vymezení plochy technické infrastruktury na 
základě lokalizace jednotlivých liniových staveb ve vztahu ke konkrétním 
pozemkům. K tomu dochází až na úrovni následných podrobnějších 
dokumentací. Podmínkou je proto vždy doložení nutnosti odchylky a nová 
poloha liniových staveb musí být v plochách, které její umístění připouštějí. 
Podmíněně přípustná odchylka stanovená pro technickou infrastrukturu 
v rozsahu 30 m ve zcela minimálním rozsahu vymezuje koridor v souladu 
s § 2 i) a § 43 stavebního zákona. Podmínkou přitom zůstává, že jde o plochy, 
kde je technická infrastruktura přípustná a potřeba jejího umístění bude 
zdůvodněna a doložena.

V územích s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, 
památkové zóny) je nutné posuzovat podmíněně přípustnou odchylku se 
zvláštním ohledem na charakter zástavby památkově chráněných území, 
s ohledem na jejich podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. 
V daném případě jde o § 2 památkového zákona, dále o § 3 nařízení vlády 
ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 21. 7. 1971 o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, dále o nařízení vlády ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995 o prohlášení 
území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové 
architektury za památkové rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu 
hl. m. Prahy č. 15/1991 – vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o články 3 
a 4 vyhlášky č. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 
vyhlášky č. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým 
prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování 
podmínek pro jejich ochranu, dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 
15. 7. 2004, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích 
a jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu 
a dále o článek 2 Opatření obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, 
o prohlášení území s historickým prostředím městské části Praha-Zbraslav 
za památkovou zónu.
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3a) – 3d)  
Kromě splnění obecných požadavků zadání je doplněna možnost umístit 
jako podmíněně přípustné ubytování a zařízení pro provoz PID. V plochách 
TVV je v souladu s praxí umožněno umístění souvisejících administrativních 
zařízení. Hlavní využití v plochách TVE je v zájmu úplnosti doplněno o zdroje 
tepelné energie a výrobny elektřiny. V plochách TVO je doplněno energetické 
využití odpadu s ohledem např. na provoz spalovny ZEVO Malešice. Tyto 
úpravy nad rámec schváleného zadání změny Z 2832/00 reagují na požadavky 
vycházející z praxe.

Plochy technické infrastruktury, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 8. 
[ →  s. 166–167 ]

(4) těžba surovin

Kromě splnění obecných požadavků schváleného zadání změny Z 2832/00 je 
doplněna možnost umístit v plochách 4a) TEP – těžba surovin zařízení pro 
provoz PID a ubytování pro potřeby území jako podmíněně přípustné. Tato 
úprava nad rámec zadání reaguje na požadavek vycházející z praxe, z potřeby 
zajistit dopravní obsluhu pracovních míst apod.

Plochy těžby surovin, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 9. 
[ →  s. 168–169 ]

(5) vodní plochy  
a suché nádrže (poldry)

5a) 
vop – vodní plochy a toky, plavební kanály

V souladu se zadáním je doplněno podmíněně přípustné umístění dopravní 
a technické infrastruktury; potřeba vychází z požadavků na prostupnost 
území, např. konkrétně pro přístup vozidel integrovaného záchranného 
systému (bod 7 zadání).
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5b) 
sup – suché nádrže (poldry)

Přípustné využití pro zeleň bylo omezeno pouze na travní porosty, které 
jsou z hlediska fungování suchých nádrží vhodnější než zeleň obecně. 
Ve schváleném zadání změny Z 2832/00 požadované přípustné umístění 
cyklistických stezek je bezpředmětné, je v platném znění příslušného 
regulativu. Jako reakce na veřejné projednání je doplněna podmínka, 
že cyklistické stezky nezasáhnou do konstrukce ochranných hrází, a je 
doplněna možnost revitalizace vodních toků, což je logický požadavek 
uplatněný v rámci veřejného projednání. Nad rámec zadání je název 
podkapitoly přejmenován na SUP – suché nádrže (poldry) a hlavní využití je 
upřesněno jako „přírodní plochy určené k řízenému rozlivu a občasné retenci 
povrchových vod“, což lépe odpovídá obvyklé terminologii.

Plochy vodní a suché nádrže, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 10.   
[ →  s. 170–171 ]

(6) příroda, krajina a zeleň

Kapitola je přejmenována na Krajinná a městská zeleň.

Odst. 1, 2 a 7: Podmínky pro celoměstský systém zeleně jsou upraveny v souladu 
se zadáním (viz oddíl 3 odst. 5). Podmínky pro umístění staveb v celoměstském 
systému zeleně byly na základě zkušeností z praxe upraveny tak, aby 
neomezovaly využití ploch a rozvoj v zastavitelném území nad rozumnou míru 
a umožňovaly umístění staveb dopravní a technické infrastruktury v souladu 
s platnou legislativou, zejména s § 18 (5) stavebního zákona.

Odstavce 3 až 6: Části původně z oddílu 3, týkající se zeleně, jsou přemístěny 
z důvodu lepší přehlednosti do oddílu 5, úvodní části kapitoly (6) Krajinná 
a městská zeleň. Označení odstavců je po společném jednání z důvodů 
lepší přehlednosti upraveno. V odst. 3 je na základě požadavků z veřejného 
projednání blíže specifikováno, že funkčnost CSZ se posuzuje zejména 
s ohledem na dostatek veřejně přístupných ploch zeleně v posuzované 
lokalitě. Toto upřesnění má být základním vodítkem při rozhodování, 
kdy lze v CSZ umístit stavby včetně dopravní a technické infrastruktury. 
Původně směrné rozhraní mezi plochami (6) přírodní, krajinná a městská 
zeleň a (7) pěstební plochy mimo orné půdy je nahrazeno možností 
posuzovat jako podmíněně přípustné hlavní a přípustné využití v rámci 
těchto kategorií navzájem za podmínky, že předmětný pozemek s příbuznou 
plochou s rozdílným způsobem využití sousedí. To se uplatňuje pro plochy 
ZP, ZMK a IZ. V souladu s výsledky společného jednání je pro plochy 
NL – louky a pastviny vyloučena možnost využití přípustného v ostatních 
plochách uvnitř kategorie „Krajinná a městská zeleň“ a „Pěstební plochy“. 
Potřeba přiměřené flexibility plánu tak není na úkor podmínek ochrany 
nezastavitelného území a respektuje ochranu zemědělské půdy.
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6a) 
lr – lesní porosty

Hlavní využití bylo upřesněno v souvislosti s rekreačním významem pražských 
lesů, které jsou lesy zvláštního určení. Kromě splnění obecných požadavků 
zadání jsou vzhledem k rekreační funkci pražských lesů doplněny podmínky 
pro dětská a kondiční hřiště s přírodním povrchem, protože je nutné zajistit 
jejich formu vhodnou pro umístění v LR. Dále byly služební byty nahrazeny 
možností podmíněně umístit stavby sloužící péči o les. V souladu se zadáním 
a jako reakce na požadavky praxe je podmíněně přípustné umístit vozidlové 
komunikace při hranicích funkční plochy s rozdílným způsobem využití 
a plošná a liniová vedení technické infrastruktury při hranicích plochy 
s rozdílným způsobem využití nebo v rámci stávajících komunikací. Takové 
řešení by mělo zajistit přiměřenou prostupnost a obslužitelnost území 
a zároveň by nemělo podstatným způsobem narušit celistvost ploch lesních 
porostů. Na základě výsledků posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území a SEA 
byla doplněna podmínka prokázání, proč a jakým způsobem zájem vyjádřený 
potřebou dopravního spojení převažuje nad ostatními veřejnými zájmy.

Tato podmínka, jak již bylo uvedeno v písmenu E. Sdělení, jak bylo stanovisko 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, sleduje 
cíl stanoviska SEA, aby negativní vlivy umístění vozidlových komunikací 
na okrajích ploch LR, které spadají do kategorie podmíněně přípustného 
využití, byly vždy posouzeny v rámci hodnocení přípustnosti umístění 
konkrétní komunikace v konkrétní situaci a aby bylo zdůvodněno, proč 
a jakým způsobem zájem vyjádřený potřebou dopravního spojení převažuje 
nad veřejným zájmem ochrany přírody, nad zachováním možnosti rekreace 
a stability lesních celků. Je zřejmé, že tato podmínka směřuje ke zpracování 
podrobnější dokumentace, tedy např. dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, protože takové posouzení bude možné naplnit až v té fázi 
procesu, kdy je znám konkrétní záměr a jeho umístění.

Veřejný zájem nelze na úrovni územního plánu vždy definovat konkrétně, 
protože se může v různých podmínkách lišit. Podle § 18 (3) koordinují 
záměry a konkretizují ochranu veřejných zájmů orgány územního plánování, 
nikoli územní plán. Územní plán podle § 18 (1) a (2) „vytváří předpoklady 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém 
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích“, a „zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území“. 
Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
Konkretizace ochrany veřejných zájmů není věcí územního plánu. To by byla 
spíše podrobnost RP.

Takovým veřejným zájmem může být např. zájem na dostupnosti území 
integrovaným záchranným systémem, jak je požadováno v zadání změny, 
nebo zájem na zajištění nezbytné infrastruktury hospodárným a šetrným 
způsobem, pokud neexistuje jiné rozumné řešení apod. Územní plán proto 
zvolil v nejcitlivějších plochách LR podmínku umístění komunikací při 
hranici plochy. Podmíněně přípustné využití je třeba posuzovat případ 
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od případu podle místní situace a z jeho podstaty platí, že v sobě nese tu 
nejistotu, že podmínka nebude v konkrétním případě naplněna a využití 
tudíž v daném místě nebude přípustné.

Při umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury je nutné při 
posuzování zájmu navržené stavby a veřejného zájmu plochy zeleně vždy 
přihlédnout k nezbytnosti jejího umístění v rámci řešené funkční plochy, 
a to především ve vztahu k hospodárnému a šetrnému řešení napojení 
konkrétní stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Technická 
infrastruktura umisťovaná pod terénem veřejný zájem ploch zeleně nemůže 
ohrozit, a proto je zřejmé, že její podmíněně přístupné využití může být velice 
snadno vyhodnoceno, neboť' tato podzemní sít' neznehodnotí a neohrozí 
konkrétní funkci plochy zeleně a žádným způsobem neohrozí její veřejný 
zájem. U nadzemních staveb technické a dopravní infrastruktury je nutné vždy 
posoudit, jakou měrou bude plocha zeleně znehodnocena a jakou měrou bude 
ohrožena využitelnost pozemků, což jsou základní charakteristiky veřejného 
zájmu ploch zeleně. Jak je uvedeno výše, vždy je nutné posoudit hospodárnost 
a šetrnost navrženého řešení, a to ve vazbě na možnost připojení a existenci 
stávající dopravní a technické infrastruktury v navazujících plochách či 
v konkrétní ploše zeleně. Využití již stávajících sítí v těchto plochách je pro 
připojení záměrů leckdy jediným možným řešením.

V souladu s vyhodnocením připomínek z veřejného projednání byla 
doplněna možnost revitalizace vodních toků.

6b) 
zp – parky, historické zahrady a hřbitovy

Kromě splnění obecných požadavků zadání byly plochy určené k pohřbívání 
zvířat v domácích chovech přesunuty do podmíněně přípustného využití. 
Jako reakce na výsledky společného jednání bylo zdůrazněno, že jde pouze 
o pohřbívání bez možnosti těla zvířat spalovat, a byla stanovena podmínka 
prostorového oddělení. Důvodem jsou negativní zkušenosti z praxe (snaha 
zcela nahradit plochy určené územním plánem pro rekreaci výše uvedeným 
využitím a snahy o umísťování spaloven domácích zvířat, jejichž dopady do 
území nejsou slučitelné s využitím pro veřejnou parkovou zeleň). Původní 
ani navrhovaná úprava nepřipouští spalování zvířat v zájmových domácích 
chovech. Definice zvířat v zájmovém domácím chovu vychází z vyhlášky 
č. 82/2014 Sb., o kadáverech zvířat v zájmovém chovu. Je doplněn také odkaz 
na zákon o pohřebnictví, který jednoznačně definuje krematoria výhradně pro 
spalování lidských ostatků.

Nově je umožněno podmíněně umístit liniové stavby technické infrastruktury 
i nad rámec technické infrastruktury pro obsluhu plochy, za podmínky vedení 
ve stávajících zpevněných komunikacích způsobem minimalizujícím zásahy 
do okolní zeleně. Nemožnost umístit liniové stavby technické infrastruktury 
v plochách ZP v zastavěném území někdy způsobovala neřešitelné problémy 
nebo vedla k nehospodárným řešením. Návrh by měl zajistit přiměřenou 
prostupnost a obslužitelnost území a zároveň by neměl podstatným způsobem 
narušit funkci parkových ploch.

Doposud směrná možnost posunu hranic mezi plochami zeleně je kompenzována 
podmíněně přípustným využitím, které je přípustné ve vyjmenovaných plochách 
zeleně, v případě přímého sousedství posuzovaného pozemku s takovými plochami 
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a za stanovených podmínek. Přiměřená míra flexibility plánu není na úkor 
ochrany hodnot v plochách zeleně. Na základě výsledků společného jednání je 
zcela vyloučena možnost umístění podzemních parkovišť; důvodem je především 
ochrana stávajících hodnot parkově založených ploch. Jako výsledek veřejného 
projednání je doplněna možnost revitalizace vodních toků s cílem umožnit drobné 
korekce toku při revitalizaci v plochách zeleně.

 
6c) 

zmk – zeleň městská a krajinná

Kromě splnění obecných požadavků zadání je do doplňkového využití 
zařazena drobná zahradní architektura v logické paralele s plochami ZP, 
jejichž využití je obdobné. Nově je na podnět organizací činných v oblasti 
ochrany přírody jako podmíněně přípustné umožněno umístění záchranných 
stanic pro volně žijící živočichy. V důsledku společného jednání je zcela 
vyloučena možnost umístění podzemních parkovišť a je korigována 
připomínkovaná formální duplicita podmíněně přípustného umístění 
technické infrastruktury jak pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním 
a přípustným využitím, tak nad rámec potřeb dané plochy. Zde platí obdobná 
podmínka jako v plochách LR, tedy potřeba posouzení přípustnosti umístění 
konkrétní komunikace a technické infrastruktury v konkrétní situaci.

Při umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury je nutné při 
posuzování zájmu navržené stavby a veřejného zájmu plochy zeleně vždy 
přihlédnout k nezbytnosti jejího umístění v rámci řešené funkční plochy, a to 
především ve vztahu k hospodárnému a šetrnému řešení napojení konkrétní 
stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. Technická infrastruktura 
umisťovaná pod terénem veřejný zájem ploch zeleně nemůže ohrozit, a proto 
je zřejmé, že její podmíněně přístupné využití může být velice snadno 
vyhodnoceno, neboť tato podzemní sít' neznehodnotí a neohrozí konkrétní 
funkci plochy zeleně a žádným způsobem neohrozí její veřejný zájem. 
U nadzemních staveb technické a dopravní infrastruktury je nutné vždy 
posoudit, jakou měrou bude plocha zeleně znehodnocena a jakou měrou bude 
ohrožena využitelnost pozemků, což jsou základní charakteristiky veřejného 
zájmu ploch zeleně. Jak je uvedeno výše, vždy je nutné posoudit hospodárnost 
a šetrnost navrženého řešení, a to ve vazbě na možnost připojení a existenci 
stávající dopravní a technické infrastruktury v navazujících plochách či 
v konkrétní ploše zeleně. Využití již stávajících sítí v těchto plochách je pro 
připojení záměrů leckdy jediným možným řešením. 

Takovým veřejným zájmem může být např. zájem na dostupnosti území 
integrovaným záchranným systémem, jak je požadováno v zadání změny, 
nebo zájem na zajištění nezbytné veřejné infrastruktury hospodárným 
a šetrným způsobem, pokud neexistuje jiné rozumné řešení apod.

To je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které má podle § 19 
odst. 1) písmeno c) za úkol „prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem 
například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 
na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání“ a podle písmena m) 
„vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 
před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, 
pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak“.
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V souladu se zadáním je doposud směrná možnost posunu hranic mezi 
plochami zeleně kompenzována tím, že je podmíněně přípustné využití 
přípustné ve vyjmenovaných plochách zeleně v případě přímého sousedství 
s takovými plochami a za stanovených podmínek. Přiměřená míra flexibility 
plánu není na úkor ochrany hodnot v plochách zeleně. Jako výsledek 
veřejného projednání je doplněna možnost revitalizace vodních toků, 
důvodem je umožnit drobné korekce toku při revitalizaci v plochách zeleně.

 
6d) 

iz – izolační zeleň

Kromě splnění obecných požadavků zadání je návrh beze změny. V souladu 
se zadáním je doposud směrná možnost posunu hranic mezi plochami 
zeleně nahrazena tím, že je podmíněně přípustné využití přípustné ve 
vyjmenovaných plochách zeleně v případě přímého sousedství s takovými 
plochami a za stanovených podmínek. Přiměřená míra flexibility plánu není 
na úkor ochrany hodnot v plochách zeleně.

6e) 
nl – louky a pastviny

V souladu se zadáním bylo v NL navrženo podmíněně přípustné umístění 
nekrytých veřejně přístupných hřišť bez stavebního zázemí a plošných 
zařízení a liniových vedení technické infrastruktury, avšak jako výsledek 
dohodového jednání s dotčeným orgánem byla možnost umístění hřišť 
z návrhu zcela vypuštěna. Návrh zajišťuje přiměřenou obslužitelnost 
sousedních ploch dopravní a technickou infrastrukturou. Výčet podmíněně 
přípustného využití nebyl rozšířen o zadáním uvažované umístění zahradních 
restaurací a rozhleden, neboť s touto částí zadání nesouhlasil dotčený orgán 
(OŽP MHMP, dnes OCP MHMP). V souladu s výsledky společného jednání 
neplatí pro NL v jiných plochách zeleně uplatněná náhrada směrné možnosti 
posunu hranic mezi plochami zeleně podmíněně přípustným využitím 
obvyklým (hlavním a přípustným) ve vyjmenovaných plochách zeleně 
na sousedních pozemcích. Jako výsledek veřejného projednání je doplněna 
možnost revitalizace vodních toků, důvodem je umožnit drobné korekce 
toku při revitalizaci v plochách zeleně.

Plochy krajinné a městské zeleně, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 11.    
[ →  s. 172–173 ]
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(7) pěstební plochy

V úvodním odstavci je upřesněno, které odstavce kapitoly (6) lze pro kapitolu 
(7) aplikovat. Původně uvedené odstavce 5, 6 a 7 nebyly aplikovatelné. 
V souladu se zadáním je doposud směrná možnost posunu hranic mezi 
plochami kategorie Příroda, krajina a zeleň (nyní Plochy přírodní, 
krajinné a městské zeleně) a Plochami pěstebními – sady zahrady a vinice, 
kompenzována podmíněně přípustným využitím přípustným (rozuměj 
hlavním a přípustným) ve vyjmenovaných pěstebních plochách, v případě 
přímého sousedství s takovými plochami a za stanovených podmínek.

Původně směrné rozhraní mezi plochami uvnitř kategorie Příroda, krajina a zeleň 
(nyní Plochy přírodní, krajinné a městské zeleně) a uvnitř kategorie Pěstební 
plochy (s výjimkou OP) je nahrazeno možností posuzovat jako podmíněně 
přípustné využití přípustné v rámci těchto kategorií navzájem. Cílem je zajistit 
žádoucí flexibilitu využití pěstebních ploch při jejich zachování pro pěstební účely 
nebo umožnit jejich snadnou transformaci na jiný typ městské zeleně. Plochy 
OP – orné půdy a NL – louky a pastviny jsou z této možnosti vzhledem ke svému 
odlišnému charakteru (produkční funkce) vyňaty.

7a) 
ps – sady, zahrady a vinice

Kromě výše uvedeného je v souladu se zadáním a s ohledem na požadavky 
praxe nově vloženo využití pro dětská hřiště a dále umožněno podmíněně 
přípustné využití pro vozidlové komunikace za podmínek obdobných, jak je 
zdůvodněno u ploch LR a ZMK.

Při umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury je nutné při 
posuzování zájmu navržené stavby a zájmu plochy zeleně vždy přihlédnout 
k nezbytnosti jejího umístění v rámci řešené funkční plochy, a to především 
ve vztahu k hospodárnému a šetrnému řešení napojení konkrétní stavby na 
dopravní a technickou infrastrukturu. Technická infrastruktura umisťovaná 
pod terénem veřejný zájem ploch zeleně nemůže ohrozit, a proto je zřejmé, 
že její podmíněně přístupné využití může být velice snadno vyhodnoceno, 
neboť tato podzemní sít' neznehodnotí a neohrozí konkrétní funkci plochy 
zeleně a žádným způsobem neohrozí její veřejný zájem. U nadzemních staveb 
technické a dopravní infrastruktury je nutné vždy posoudit, jakou měrou 
bude plocha zeleně znehodnocena a jakou měrou bude ohrožena využitelnost 
pozemků, což jsou základní charakteristiky veřejného zájmu ploch zeleně. Jak 
je uvedeno výše, vždy je nutné posoudit hospodárnost a šetrnost navrženého 
řešení, a to ve vazbě na možnost připojení a existenci stávající dopravní 
a technické infrastruktury v navazujících plochách či v konkrétní ploše zeleně. 
Využití již stávajících sítí v těchto plochách je pro připojení záměrů leckdy 
jediným možným řešením.

Cílem je v případě dětských hřišť podpořit rekreační funkci městských sadů 
a v případě vozidlových komunikací kontrolovaným způsobem umožnit 
hospodárné vedení dopravní infrastruktury. Podmíněně přípustné umístění 
liniového vedení dopravní a technické infrastruktury je v souladu s § 18 (5) 
stavebního zákona. Podmínkou přitom zůstává, že potřeba jejího umístění 
bude zdůvodněna a doložena.
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V územích s plošnou památkovou ochranou (památkové rezervace, 
památkové zóny) je nutné posuzovat podmíněně přípustné využití se 
zvláštním ohledem na charakter zástavby památkově chráněných území, 
s ohledem na jejich podmínky deklarované zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění platných předpisů a jeho následných předpisů. 
V daném případě jde o § 2 památkového zákona, dále o § 3 nařízení vlády 
ČSR č. 66/1971 Sb. ze dne 21. 7. 1971, o památkové rezervaci v hlavním městě 
Praze, dále o nařízení vlády ČR č. 127/1995 ze dne 24. 5. 1995, o prohlášení 
území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové 
architektury za památkové rezervace, dále o články 3 a 4 právního předpisu 
hl. m. Prahy č. 15/1991 – vyhlášky o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o články 3 
a 4 vyhlášky č. 10/1993 hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hlavního města 
Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, dále o § 3 
vyhlášky č. 108/2003 ze dne 1. 4. 2003, o prohlášení území s historickým 
prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování 
podmínek pro jejich ochranu, dále § 3 vyhlášky č. 413/2004 Sb., platné od 
15. 7. 2004, o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích 
a jejich částech za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu 
a dále o článek 2 Opatření obecné povahy č. 5/2014 ze dne 14. 4. 2014, 
o prohlášení území s historickým prostředím městské části Praha-Zbraslav 
za památkovou zónu.

7b) 
pza – zahradnictví

Na základě připomínek k zadání je vloženo podmíněně přípustné umístění 
plošných zařízení dopravní a technické infrastruktury za stanovených 
podmínek. Cílem je kontrolovaným způsobem umožnit hospodárné vedení 
dopravní a technické infrastruktury. Po společném projednání je korigována 
připomínkovaná formální duplicita podmíněně přípustného umístění technické 
infrastruktury jak pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným 
využitím, tak nad rámec potřeb dané plochy.

7c) 
pzo – zahrádky a zahrádkové osady

V souladu se zadáním a s ohledem na požadavky praxe je nově vložena 
podmíněně přípustná možnost umístění vozidlových komunikací na 
hranicích plochy způsobem minimalizujícím zásahy do stanoveného 
využití; cílem je kontrolovaným způsobem umožnit hospodárné vedení 
dopravní a technické infrastruktury. Po společném jednání je korigována 
připomínkovaná formální duplicita podmíněně přípustného umístění 
technické infrastruktury jak pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním 
a přípustným využitím, tak nad rámec potřeb dané plochy.

7d) 
op – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny

V souladu se zadáním je umožněno podmíněně přípustné umístění 
vozidlových komunikací a plošných zařízení dopravní infrastruktury. 
Nad rámec zadání, ale v jeho duchu, je umožněno též podmíněné umístění 
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plošných zařízení technické infrastruktury bez přívlastku „nezbytná“; 
cílem je kontrolovaným způsobem umožnit hospodárné umístění 
infrastruktury v území. Výsledkem společného jednání je upřesnění druhu 
přípustných staveb na stavby zemědělské prvovýroby.

Komunikace vozidlové jsou podmíněně přípustné nad rámec požadavků 
schváleného zadání změny a v souladu se stavebním zákonem § 18 (5) nejen 
pro obsluhu produkční zemědělské funkce plochy, ale obecně. Cílem je zajistit 
přiměřenou prostupnost území.

Plochy pěstební, kterých se výše zmíněné změny týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 12.   
[ →  s. 174–175 ]
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[ obr 6 : plochy veřejného vybavení ]
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[ obr 7 : plochy dopravní infrastruktury ]
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[ obr 8 : plochy technické infrastruktury ]
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[ obr 9 : plochy těžby surovin ]
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[ obr 10 : plochy vodní a suché nádrže ]
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[ obr 11 : plochy krajinné a městské zeleně ]
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[ obr 12 : plochy pěstební ]
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17. Oddíl 6 – Název kapitoly je přizpůsoben platné legislativě.

18./20.  Je provedena formální korekce textu v souladu s úpravami ostatních částí 
přílohy č. 1. obecně závazné vyhlášky č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, v platném 
znění. Obsahově zůstává text oddílu 6 beze změny. 

21. Oddíl 7 Podmínky prostorového uspořádání
Původní oddíl 7 – Rozsah závazné části Územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Prahy se ruší a nahrazuje Podmínkami prostorového uspořádání. 
Důvodem je skutečnost, že směrné části územního plánu jsou nahrazeny 
závaznými v plném rozsahu a začleněny do přílohy č. 1. obecně závazné 
vyhlášky č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění. Cílem je přiblížit územní 
plán hl. m. Prahy co nejvíce standardu územního plánu ve smyslu zákona 
183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 
následných novel. Ustanovení § 188 (3) druhá věta sice umožňuje i nadále 
udržovat směrnou část územního plánu, avšak v kontextu s ustanoveními 
novely stavebního zákona – zákona č. 350/2012 Sb. by tvořil územní plán 
při zachování směrné části na dlouhou dobu nesourodý dokument, o jehož 
úpravách se v minulosti rozhodovalo jiným postupem (nyní zpochybňovaným 
jako protiprávní) než o změnách. Uplatňování přechodných opatření bude 
tedy navrhovanou změnou Z 2832/00 omezeno na nezbytné minimum, což 
zjednoduší a zprůhlední práci s tímto územně plánovacím dokumentem.

Původně směrné části územního plánu jsou návrhem změny Z 2832/00 řešeny 
tak, že jsou nahrazeny závaznou podmínkou, obvykle stanovenou s jistou 
mírou volnosti – v případě koeficientů podlažních ploch v daném rozmezí 
max. jednoho stupně tak, aby nová úprava v rámci možného podmíněně 
přípustného využití v koncepčně odůvodněných případech umožnila malé 
odchylky, aby byla zachována koncepční kontinuita plánu a aby oprávněné 
očekávání vlastníků pozemků, investorů a dalších subjektů nebylo dopady 
nové úpravy omezeno nad přijatelnou míru.

Oddíl 8 (dříve Míra využití území a prostorové uspořádání) byl přečíslován na 
oddíl 7 a přejmenován na Podmínky prostorového uspořádání.

Pododdíl 7a) Míra využití území je přejmenován na Míru využití ploch 
v souladu s pojmy stavebního zákona. Vyjádření podmínek prostorového 
uspořádání v plochách vymezených grafickou částí územního plánu je navrženo 
jako závazné. Podmínky jsou formálně upřesněny, přípustná míra využití je pro 
rozvojové a transformační plochy uvedena jako maximální a je vyjmenováno, 
ve kterých plochách je stanovena. Důvodem je předejít nejistotám při výkladu 
platnosti tohoto nástroje. Nově je upřesněn výklad stabilizovaného území 
a jeho vztah k typu struktury zástavby a výškovým hladinám, uvedeným 
v územně analytických podkladech, které slouží podle § 25 zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
mimo jiné jako podklad pro rozhodování v území. Tato úprava by měla vyjasnit 
doposud ne vždy správné chápání přípustné míry zásahů do stabilizovaného 
území. Pro stabilizovaná území je upřesněno, jak je třeba posuzovat soulad 
s charakterem území (v souladu se stavebním zákonem a ve vazbě na pražské 
stavební předpisy) zachování, dotvoření a rehabilitaci stávající struktury 
s přihlédnutím k Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy, které 
charakter stávající zástavby popisují. Podrobnější údaje jsou k dispozici 
v ÚAP, v kapitole 200 Město, zejména v textové části 221 Strukturální typy 
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lokalit, ve výkresech 221 Struktura městských lokalit a v části 223 Výškové 
uspořádání, zejména 223 Podlažnost, Střešní krajina a Výška obvodových linií 
střech. Pro podrobnější posouzení slouží též výkresy Absolutní výška hladin 
zástavby a Střední výšky ulic. Tyto podklady jsou relevantním podkladem pro 
posouzení případné odchylky od stávající struktury ve stabilizovaném území 
a v historických jádrech bývalých samostatných obcí. Územní plán sídelního 
útvaru hl. m. Prahy tímto způsobem informace z územně analytických 
podkladů nečiní závaznými a jsou stále pouze nezávazným podkladem pro 
rozhodování. Zvolený přístup má za cíl ve stabilizovaných územích chránit 
stávající charakter a jeho hodnoty způsobem, který svojí podrobností 
nepřekročí možnosti územního plánu.

Obecné podmínky týkající se míry využití ploch ve stabilizovaných, 
transformačních a rozvojových plochách jsou popsány v odst. (1) až (6) 
a odpovídají stávající úpravě s tím, že v odst. (3) je upřesněno, že je při 
posuzování záměrů ve stabilizovaných plochách nutno zohlednit charakter území 
ve smyslu Pražských stavebních předpisů (PSP).

V odst. (6) se uvádí, že koeficient podlažních ploch (KPP) se stanovuje 
z vymezené plochy záměru, resp. společně řešeného celku ve smyslu PSP. 
Toto opatření odstraňuje problémy při výpočtu koeficientu podlažních ploch 
(KPP) z celé plochy s rozdílným způsobem využití, může mít ale za následek, 
že část KPP při takovémto postupu zůstane nevyužita. Tento převis znamená, 
že i při využití navýšeného koeficientu podlažních ploch podmíněně 
přípustného (KPPp) nedojde k překračování bilanční kapacity plánu.

Tabulka, která stanovuje závazný kód míry využití ploch tvořený 
koeficientem podlažních ploch a koeficientem zeleně, je z Metodického 
pokynu k platnému územnímu plánu přesunuta do výrokové části, čímž se 
potvrzuje její závaznost. Závazné prvky tabulky jsou: kód míry využití plochy, 
koeficient podlažní plochy, podmíněně přípustný koeficient podlažní plochy 
a koeficient zeleně.

Kód míry využití plochy je vyjádřen písmenným kódem míry využití území 
ve výkresu č. 4. Jednotlivým kódům příslušející závazné číselné hodnoty 
koeficientu podlažních ploch a koeficientu zeleně jsou nově uvedeny v tabulce 
míry využití ploch ve výroku. Koeficient podlažních ploch (KPP) je stanoven 
(stejně jako v doposud za směrnou považované části územního plánu) jako 
maximální přípustný bez stanovení dalších podmínek. Jeho hodnotu není 
nutné dodržet, ale není možné ji překročit. V praxi se někdy vyskytují situace, 
kdy by bylo mírné překročení stanovené hodnoty žádoucí. Jsou to jednak plochy 
s mírou využití A, která se ukázala být v pražských podmínkách nízká, jednak 
v plochách navazujících na stávající zástavbu, kde plánem stanovený přípustný 
koeficient nezohledňuje vždy přesně konkrétní situaci místa a neumožňuje 
umístit hmotu, která by vhodným způsobem navázala např. na hlavní římsu, 
uliční čáru a hloubky zástavby apod. V takových případech, kdy je to v zájmu 
dotvoření již existujícího prostorového utváření, by bylo vhodné připustit 
umístění stavby mírně přesahující stanovený přípustný KPP. Nově je proto 
navrženo za splnění určitých podmínek využít rozmezí nad stanovený KPP, 
které je shora ohraničené v tabulce uvedenou hodnotou nejvyššího podmíněně 
přípustného koeficientu podlažních ploch (KPPp) a odpovídá s výjimkou 
nejvyšší míry využití K jednomu stupni. Pro míru využití plochy K je stanoveno 
KPPp 3,8 (navýšení o cca 20 %), což odpovídá rozmezí, které je obvyklé 
pro rozdíl jednoho stupně u vyšší míry využití ploch. Podmínky související 
s utvářením vhodné prostorové struktury a jejího prověření pomocí digitálního 
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3
Zásady pro zpracování zákresů 

do panoramatických pohledů jsou 
uvedeny v příloze B Odůvodnění.

modelu jsou na základě požadavků Ministerstva kultury ze společného 
jednání doplněny o podmínku, že se stavba nachází mimo území plošné 
památkové ochrany.

Tato úprava s ohledem na předpokládanou výjimečnost uplatňování 
z hlediska celkových kapacit nepředstavuje významné zvýšení. Uplatnění 
KPPp je vždy striktně závislé na posouzení konkrétního záměru z hlediska 
místních podmínek a prokazatelných logických vazeb na prostorové prvky 
okolní zástavby; prostorové působení musí být prověřeno pomocí Digitálního 
modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy (DMZZ)3. Navýšení by se nemělo 
uplatňovat v lokalitách, kdy už k navýšení formou úpravy v minulosti došlo.

Tabulka míry využití ploch dále obsahuje závazný koeficient zeleně, který 
je stanoven jako minimální a určen v závislosti na průměrné podlažnosti 
(shodně s doposud za směrnou považovanou částí územního plánu). Při 
uplatnění KPPp nedochází ke snížení koeficientu zeleně (KZ), zatímco pokud 
by šlo o změnu územního plánu, pak by výsledkem byla změna kódu míry 
využití, která s sebou kromě zvýšení KPP obvykle nese i snížení KZ. Průměrná 
podlažnost není závazným prvkem územního plánu a v žádném případě ji 
nelze považovat za stanovení výšky, jak bylo někdy mylně vykládáno. Znalost 
teoretické průměrné podlažnosti je ale potřebná pro stanovení příslušných 
koeficientů zeleně ze závazně daného rozpětí. Závazný koeficient podlažních 
ploch je definován jako podíl HPP a vymezené plochy posuzovaného záměru. 
Dále je v tabulce uveden jako příklad informativní typický charakter zástavby.

Jako výsledek vypořádání připomínek ze společného jednání a veřejného 
projednání byly do oddílu 7 části 7a) vloženy další odst. (7) až (13); důvodem 
je potřeba ukotvit v nich stanovený postup výpočtu koeficientu podlažních 
ploch a zeleně jako závazné postupy. Tyto postupy se neliší od postupů 
stanovených doposud platným Metodickým pokynem a týkají se odstavců:

(7) stanovení hrubé podlažní plochy pro účely výpočtu KPP, kde 
u nadzemních podlaží je HPP stanovena totožně jako v PSP, v případě 
podzemních podlaží je stanoveno, co je započitatelná plocha;

(8) stanovení minimální započitatelné plochy zeleně, odvozené z koeficientu 
podlažních ploch a průměrné podlažnosti;

Smysl ustanovení se v předchozích bodech oproti stávající úpravě nemění.

Dále se uvádí: 
(9) předepsaný podíl plochy zeleně na rostlém terénu a umělém povrchu. 
Zde dochází změnou ke snížení předepsaného podílu zeleně na rostlém terénu 
na 50 %. Dále je podmínečně stanoveno, že v případě, kdy místní podmínky 
neumožňují jiné rozumné řešení, lze v nejmenším možném rozsahu připustit 
nižší podíl zeleně na rostlém terénu než 50 %, a to za podmínky, že vegetační 
vrstva zeleně na umělém povrchu bude minimálně 2 m.

Tato změna nabízí řešení pro případy, kdy byly prováděny úpravy koeficientu 
zeleně při zachování koeficientu podlažních ploch z důvodů místních 
podmínek, které neumožňovaly KZ zcela naplnit na rostlém terénu.

Za nepříznivé místní podmínky lze považovat takové podmínky v území, které 
zásadním způsobem znemožňují realizaci konkrétního záměru z objektivně 
doložitelných příčin bránících dodržení 50% podílu zeleně na rostlém terénu. 
Jde zejména o případy umístění stavebního záměru nad tunelovými úseky 
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dopravní nebo technické infrastruktury a dostavby proluk v uzavřené stavební 
čáře v blokové zástavbě.

Toto vysvětlení upřesňuje pojem „nepříznivé místní podmínky“ na požadavek 
stanoviska OCP MHMP ke změně tak, aby byl výklad regulativu jednoznačný 
a nedocházelo k nežádoucímu snižování podílu zeleně na rostlém terénu 
v případech, kdy to není opodstatněné.

(10) plocha, pro niž se stanovuje KZ, je obdobně jako v případě KPP míněna 
pro vymezenou plochu záměru, resp. společně řešený celek, ze stejných 
důvodů (jednoznačné stanovení plochy, z níž se KZ počítá).

(11) postup při výpočtu průměrné podlažnosti z plochy pro vymezenou plochu 
záměru, resp. společně řešený celek, ze stejných důvodů jako v odst. (6) a (10).

(12) je uvedena definice zastavěné plochy, která odpovídá definici v PSP s tím 
rozdílem, že logicky zohledňuje pouze nadzemní podlaží.

Po společném jednání vložený odst. (7) se v návaznosti na odstavce vložené 
po veřejném projednání přečíslovává na odstavec (13) a vkládá se s ním 
související tabulka již platných kódů míry využití S, upravující podmínky 
stanovení speciálního koeficientu míry využití území ve zcela výjimečných 
případech, např. v proluce v centru města apod. Kódy míry využití S jsou 
součástí závazné části územního plánu ve výkresu č. 4 – Plán využití ploch, 
v souladu se zadáním, a protože jejich hodnoty nelze vyčíst z tabulky Míry 
využití ploch, je nutné je ve výroku uvést samostatně. V případě kódů S platí 
zdůvodnění uvedené v bodě 1. Legislativní důvody (ad 2. Kódy změněné 
úpravami) a to zejména, že upravené kódy míry využití území se staly stabilní 
součástí aktualizovaného stavu územního plánu a po změně Z 1000/00 vydané 
opatřením obecné povahy č. 6 jsou součástí výkresu č. 4 – Plán využití ploch, 
který se změnou dle zadání nemění. Na základě úpravy, získané v dobré víře, 
bylo v mnoha případech vydáno pravomocné územní rozhodnutí a došlo 
k realizacím staveb. Zpochybnění úprav a jejich nezapracování do závazné 
části územního plánu s sebou nese riziko destabilizace stavu dlouhodobě 
považovaného za právní stav, hrozí způsobit škody jak v soukromém, tak ve 
veřejném sektoru (zejména v důsledku soudních žalob o náhradu škod ze strany 
investorů směřujících na hlavní město Prahu). Zdůvodnění jednotlivých kódů 
S je provedeno stejně jako u ostatních upravovaných kódů prostřednictvím 
podrobnějších studií, které jsou v příloze E Odůvodnění.

Kód míry využití S je součástí grafické části územního plánu a nelze jej 
zrušit, jeho nové uplatnění však vyžaduje individuální posouzení a důkladné 
zdůvodnění nemožnosti splnit podmínky dané škálou koeficientů A až K.

Pro potřeby posouzení praktické aplikace KPP a KPPp je Odůvodnění 
doplněno o informativní přílohu K – Koeficienty a struktury, která 
dokumentuje formou katalogu realizovaných příkladů jednotlivé koeficienty 
míry využití ploch.

(14) Podmíněně přípustné umístění stavby s mírou využití vyšší, než je KPP 
uvedený v plánu, ale max. v rozmezí jednoho stupně, zajišťuje dostatečnou 
flexibilitu při řešení individuálních situací tak, aby byly zachovány a posíleny 
urbanistické hodnoty místa. Proto jsou stanoveny podmínky, které z výjimky 
vylučují území plošné památkové ochrany, dále stanovují, že vyšší míra využití 
je nezbytná pro zachování prostorových hodnot a místní podmínky veřejné 
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infrastruktury to umožňují, a za třetí musí být záměr s kladným závěrem 
prověřen s využitím Digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy. Tento 
návrh neznamená riziko nepřiměřeného nárůstu bilancovaných kapacit 
v území, protože se zároveň uplatňuje způsob výpočtu koeficientů podlažních 
ploch a zeleně z plochy posuzovaného záměru, nikoli z celé funkční plochy. 
Přípustné umístění stavby s KPPp se vztahuje ke konkrétní stavbě záměru 
a nepředstavuje plošné zvýšení míry využití území určené plánem, a proto není 
do územního plánu zaznamenáváno. Nehrozí tak opakované navyšování.

Závazně stanovená míra využití území i při zavedení podmíněně přípustného 
rozmezí pro KPPp v hodnotě rozmezí jednoho stupně v omezeném počtu 
případů bude znamenat významné snížení bilančně nekontrolovatelného 
nárůstu hrubých podlažních ploch ve srovnání se stavem, kdy byly prováděny 
úpravy územního plánu podle § 188 (3) druhá věta, tzn. rozhodnutím úřadu 
územního plánování.

(15) Nově stanovené podmínky, že odchylky, které jsou větší než 1 stupeň míry 
využití plochy nebo odchylky v podmíněně přípustném rozmezí, které nesplní 
stanovené podmínky, jsou nepřípustné (resp. vyžadují změnu územního 
plánu) a že ve stabilizovaných plochách jsou odchylky od charakteru území 
nepřípustné (resp. vyžadují změnu územního plánu), naplňují jeden ze 
zásadních cílů změny, reagovat na judikaturu, podle níž je míra využití ploch 
závazným prvkem územního plánu a lze ji měnit pouze změnou.

Ostatní odstavce oddílu 7 (dříve oddíl 8), pododdílu 7a) počínaje odst. (16) až po 
odst. (19) řeší podmínky pro tzv. nerozvojová území, což jsou území stanovená 
po záplavách v r. 2002 změnou územního plánu č. 720/00 s cílem zamezit další 
výstavbě v záplavových územích tam, kde byly dříve územním plánem vymezeny 
zastavitelné plochy. Pro podmíněně přípustné stavební úpravy stávajících 
staveb a umísťování doplňkových staveb v souladu se způsobem využití 
vymezené plochy a pro umísťování nezbytné dopravní a technické infrastruktury 
v nerozvojových územích je doplněna podmínka souladu s limity území, zejména 
s limity vyplývajícími z vodního zákona. Možnost nástaveb a zvětšení půdorysu 
staveb v nerozvojových územích je oproti původní úpravě vypuštěno, aby se 
zabránilo nežádoucímu rozšiřování zástavby v záplavových územích.

Pododdíl 7b) Výšková regulace je nově koncipován při zachování podmínek 
posuzování dopadů na panorama města, na urbanistickou koncepci a strukturu 
zástavby. Úloha orgánů památkové péče při posuzování není návrhem dotčena. 
Složitější konstrukce výškové regulace, kterou se nepodařilo projednat 
ve změně územního plánu č. Z 2733/00, byla nahrazena jednoduššími 
podmínkami vztaženými ke dvěma nově textově definovaným oblastem 
výškové regulace při zachování jejich grafického vymezení čarou zákazu 
výškových staveb ve výkresu č. 4 územního plánu. V tomto případě nevyužívá 
řešení návrhu změny Z 2833/00 možnost danou zadáním – revidovat hranici 
zákazu výškových staveb – a komplexnější řešení této problematiky ponechává 
na novém územním plánu.

(1) Oblast 1, která zahrnuje území uvnitř hranice zákazu výškových staveb 
a na rozdíl od původní úpravy navíc všechny památkové rezervace a zóny 
a dochovaná historická jádra bývalých samostatných obcí, má logicky 
nejpřísnější regulaci. Cílem je ochrana hodnot historicky i urbanisticky 
cenných částí města. V této oblasti je proto možné pouze umístění drobných 
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výškových dominant, což je obdobné omezení jako v původní úpravě. Bylo 
zvoleno takové vymezení Oblasti 1, které nevyžaduje změnu výkresové části, 
protože se váže ke stávajícímu vymezení zákazu výškových staveb a k vymezení 
historických jader bývalých obcí a dále k uvedeným plošně vymezeným 
limitům památkové ochrany (rezervace, zóny). Cílem úpravy je ochrana 
nejhodnotnějších částí města před narušením panoramatu. Pro historická jádra 
lze v ÚAP identifikovat ve výkresech a v textu výškovou hladinu i počet podlaží 
(obvykle 8 až 12 m při 2 NP) a odpovídající strukturu (vesnická struktura). 
Podrobnější údaje jsou k dispozici v ÚAP v kapitole 200 Město, zejména 
v textové části 221 Strukturální typy lokalit, ve výkresech 221 Struktura 
městských lokalit a v části 223 Výškové uspořádání, zejména Podlažnost, 
Střešní krajina a Výška obvodových linií střech. Pro podrobnější posouzení 
slouží též výkresy Absolutní výška hladin zástavby a Střední výšky ulic. Tyto 
podklady jsou relevantním podkladem pro posouzení případné odchylky od 
stávající struktury ve stabilizovaném území a v historických jádrech bývalých 
samostatných obcí. V ÚAP uváděné charakteristiky v zásadě odpovídají 
původní regulaci, která z nich vycházela, a lze je využít při posuzování záměru. 
Zvolený přístup má za cíl chránit stávající historický charakter a jeho hodnoty 
způsobem, který svojí podrobností nepřekročí možnosti územního plánu.

Oblast 2 zahrnuje zbytek území města, kde jsou výškové stavby přípustné 
při splnění stanovených podmínek prostorového posouzení a splnění daných 
kritérií zvláštní přípustnosti. Tato kritéria mají za cíl zajistit, že výškové 
stavby, pokud budou přípustné, nebudou mít negativní dopady ani do 
chráněného panoramatu, ani do prostorových podmínek v nejbližším okolí, 
naopak, podmínkou je, aby byly pro město i lokalitu přínosem.

Požadavek přihlédnutí k místní struktuře a výškové hladině je nově 
zformulován tak, aby formulace nebyla v rozporu se stavebním zákonem. 
Obecně platí, že je nutné posuzovat stavby s přihlédnutím k Územně 
analytickým podkladům hl. m. Prahy, v nichž jsou struktura zástavby 
a stávající výškové hladiny uvedeny. Územně analytické podklady podle 
§ 25 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování 
v území. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy tímto způsobem 
informace z Územně analytických podkladů nemůže učinit závaznými a jsou 
stále pouze nezávazným podkladem pro rozhodování.

(2) Vymezení oblastí výškové regulace hranice zákazu výškových staveb se ve 
výkresové části nemění, avšak místo ostrého rozhraní empiricky stanovené 
čáry, která navíc nesleduje hranice pozemků, bylo zvoleno vymezení hranice 
zákazu výškových staveb myšleným rozhraním o šířce 25 m od osy čáry 
směrem do oblasti 1. Cílem je pokud možno eliminovat problémy vznikající 
při posuzování pozemků v těsné blízkosti této čáry, např. v případě nestejných 
podmínek pro pozemky, které čára vymezující zákaz výškových staveb dělí. 
Dopady působení výškových staveb nemohou být jednoznačně dány přesnou 
hranicí a také grafické vymezení hranice zákazu výškových staveb má jistou 
míru nepřesnosti. Podmínky proto nově stanovují, že v takto vymezeném 
25 m širokém pásu je nutno posoudit výškové a objemné stavby stejně jako 
v oblasti bez zákazu výškových staveb. Jako výsledek vyhodnocení připomínek 
z veřejného projednání jsou podmínky doplněny o podmínku, že hranice 
výškových staveb vede mimo hranici posuzovaného pozemku. Toto doplnění 
podporuje cíl úpravy, tj. v odůvodněných případech umožnit stejné podmínky 
pro pozemky, které čára vymezující zákaz výškových staveb dělí. Teprve na 
základě tohoto posouzení je možné o jejich přípustnosti rozhodnout. Pro 
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památkové rezervace a zóny a pro historická jádra bývalých obcí toto „měkké“ 
rozhraní stanoveno není. U památkových rezervací a zón se uplatňují zvláštní 
předpisy, které územní plán respektuje. U historických jader vymezených 
v územním plánu není vzhledem k jejich drobnému rozsahu a charakteru 
uplatnění „měkkého“ rozhraní navrženo.

(3) a (4) Pro výškové, převýšené a rozměrné stavby jsou těmito odstavci 
definovány 3 základní podmínky, které je nutné splnit, aby mohla být taková 
stavba posouzena jako přípustná. Mezi výškové stavby jsou zařazeny i stavby 
rozměrné, jejichž parametry nemusí dosahovat parametrů výškové stavby, 
avšak výrazně se projevují jak v dálkových pohledech a panoramatech, tak 
v lokální struktuře. Cílem stanovených podmínek je, aby dopady do panoramatu 
a struktury města byly pozitivní nebo alespoň nebyly negativní, přičemž 
dopadem, který není negativní, se nemíní vždy nulový dopad; předpokládá 
se, že i významný projev v panoramatu města může být pozitivní, jak tomu 
u obdivovaných dominant z minulosti často je. Musí však jít o dopady 
podtrhující hierarchii městské struktury v širším kontextu. Hodnotí se nejen 
vizuální dopady, ale podle písmena b) též soulad s celkovou urbanistickou 
koncepcí, jako je významové a funkční dotváření místa. V lokálním měřítku se 
podle písmena c) hodnotí zapojení stavby do stávající urbanistické struktury 
a přínos stavby pro kompoziční hodnoty místa. Opatření má přispět ke zvýšení 
kvality zásahů do městské struktury a panoramatu.

(5) dříve odst. (11) oddílu 8 a (6) – dříve odst. (12) oddílu 8 – tyto odstavce 
se obsahově nemění.

(7) Formální podmínky pro posouzení staveb nejsou součástí výroku, a proto 
jsou uvedeny v příloze B Odůvodnění – Zásady pro zpracování zákresů do 
panoramatických pohledů – jde výhradně o technické podmínky prověření 
záměrů ve 3 D modelu Prahy.

Původní odstavec (13) oddílu 8 se jako výsledek vyhodnocení připomínek 
z veřejného projednání nahrazuje odstavcem (8), upraveným tak, aby nebyl 
v rozporu s § 43 odstavec (3) stavebního zákona, tzn. aby neobsahoval 
podrobnosti náležející regulačnímu plánu, avšak předepisuje respektovat 
stávající historický charakter zástavby, zejména strukturu veřejných 
prostranství, výškovou hladinu, podlažnost a střešní krajinu.

22. Oddíl 8 (dříve oddíl 9)
Odst. (1) byl po formální stránce upraven. 

23.  Odst. (2): V souladu s obecným zadáním byly veškeré prvky ÚSES s výjimkou 
doposud směrných interakčních prvků potvrzeny jako závazné. Interakční 
prvky a ochranné zóny nadregionálních koridorů byly stanoveny jako 
informativní v souladu s metodikou ÚSES a je doporučeno jejich zohlednění 
při posuzování změn v území. Interakční prvky (IP) jako doposud směrné 
prvky nejsou v legislativě nijak definovány a jsou opatřeními k vytváření 
územního systému ekologické stability (podle Metodické pomůcky VMŽP 
8/2012), a proto jejich uvedení mezi závaznými prvky územního plánu není 
účelné. Výše uvedená Metodická pomůcka uvádí, že „v územním plánu se 
zpravidla nevymezují opatření k vytváření systému ekologické stability 
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(doplňkové výsadby, interakční prvky apod.), ale mohou být řešeny v rámci 
komplexních pozemkových úprav (KPÚ), případně regulačního plánu“.

24./28. Jde o formální upřesnění v souladu se zavedenými pojmy.

29. Oddíl 9 (dříve oddíl 10) – jde o formální upřesnění.

30. Jde o formální upřesnění.

31./57.  Text odpovídá změně územního plánu Z 2746/00 vydané OOP č. 37/2013 
s výjimkou upřesnění, že podmínky stanovené územním plánem v průtočném 
a neprůtočném území se vztahují pouze k záplavovému území na řekách 
Vltavě a Berounce, nikoli na ostatní malé toky. Tuto korekci si vynutil rozpor 
mezi plánem stanoveným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, 
s nímž v souladu jsou pozemky využívány, a podmínkami stanovenými 
změnou Z 2746/00 v kategoriích záplavových území na drobných tocích 
(obr. 13). Regulativ kategorie průtočná na drobný vodních tocích byl 
vymezen spolu s vymezením záplavových území (ZÚ) na drobných vodních 
tocích v ÚP SÚ. Od té doby bylo nově stanoveno ZÚ drobných vodních toků 
(převyhlášeno), až na malé výjimky, u většiny toků v Praze, ale nebyla s nimi 
prováděna změna funkčního využití. Dochází tak k tomu, že nově stanovené 
ZÚ, potažmo územním plánem stanovený regulativ, znemožňují a omezují 
vlastníky pozemků na jejich právech a očekáváních daných schváleným 
platným územním plánem. Bylo proto přistoupeno ke změně regulativů ZÚ 
na drobných vodních tocích s tím, že pro rozhodování o umístění stavby je 
ke stanovení podmínek výstavby rozhodující stanovisko vodoprávních úřadů 
a správců vodních toků. Změna se týká části ZÚ, který se bezprostředně 
nepodílí na převodu podstatné části objemu povodňových průtoků. Omezení 
daných aktivní zónou se změna netýká.
Ve smyslu obecné části schváleného zadání změny Z 2832/00 jsou některé 
pojmy uvedeny do souladu se stavebním zákonem a provedeny drobné 
formální korekce v zájmu lepší srozumitelnosti.

Plochy záplavových území na malých tocích, kterých se výše zmíněné změny 
týkají, jsou vyznačeny na obr. č. 13 a souvisejících detailech.

Příloha oddílu se neaktualizuje. Příloha vznikla v rámci změny Z 1000 
z důvodu rozhodování v územích, kde byla ÚP vymezena linie protipovodňové 
ochrany, ale nebyla ještě realizována, tudíž se nemohla uplatnit kategorizace 
pro chráněné území. V současné chvíli jsou všechna PPO zajišťovaná městem 
již realizována. V příloze č. 10 a v územním plánu jsou vymezeny návrhy 
individuální PPO, které často realizovány nebyly, nebo byly realizovány v jiné 
podobě a tak, jak jsou v ÚP vymezeny, realizovány nikdy nebudou (přístav 
Holešovice, Cukrovar Modřany). Tyto individuální PPO se řeší změnou ÚP.
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58. Oddíl 10 (dříve 11)
Na základě obecné části schváleného zadání změny Z 2832/00 je upraven 
pojem „funkční využití“ a nahrazen pouze pojmem „využití“ v souladu 
se stavebním zákonem a prováděcím předpisem.

59. Oddíl 11 Veřejně prospěšné stavby (nový oddíl)
V souladu s platným stavebním zákonem je nově vložen oddíl 11, který 
se týká veřejně prospěšných staveb (VPS). Dřívější úprava obecně závazné 
vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy splňovala požadavky zákona č. 50/1976 
Sb. (dříve platný stavební zákon) a v platném znění uváděla VPS pouze 
v tabulkovém přehledu v příloze č. 2. Veřejně prospěšná opatření územní 
plán nevymezuje.

(1) Odstavec odkazuje na seznam VPS uvedený původně v příloze č. 2 obecně 
závazné vyhlášky č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění, nově uvedený 
v příloze upraveného návrhu opatření obecné povahy. V příloze Odůvodnění 
je doplněn seznam VPS o informaci o stavu realizace VPS.

(2) Ustanovení upřesňuje překryv dvou a více symbolů VPS tak, aby 
nevznikala pochybnost při výkladu výkresu, na němž nelze jednotlivé vrstvy 
od sebe odlišit.

(3) Důležité je ustanovení definující rozsah VPS jak pro vlastní stavbu, tak 
i pro související, vyvolané a doprovodné stavby, zařízení a objekty a dále 
plochy a koridory sloužící k realizaci a provozování vymezených staveb, které 
je třeba považovat za nedílnou součást těchto veřejně prospěšných staveb. 
Důvodem je skutečnost, že tyto související prvky na úrovni územního plánu 
nelze vždy předvídat, a vyplynou až z podrobnějších dokumentací. Definování 
rozsahu VPS vychází z § 2 odst. 1 písm. k) bod 1. stavebního zákona ve 
smyslu metodického sdělení MMR ČR k problematice aplikace pojmu 
„veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury“.

60. Oddíl 12
Oddíl je aktualizován podle skutečného stavu území tak, aby aktuálně 
reagoval na již realizované podmínky. Tato úprava je však spíše formálního 
charakteru, neboť po splnění podmínky lze v území umísťovat stavby 
i v případě, že územní plán nebyl aktualizován. Odst. (1), (2) doplňují 
chybějící stanovení způsobu uplatňování následujících podmínek.

Seznam území, jejichž rozvoj či využívání, resp. realizace staveb v nich, 
je podmíněno zpravidla realizací potřebné infrastruktury, byl zredukován 
o původní položky 1), 2), 3), 4), 5) a 11), protože v případě položek 1), 
2), 3), 4) a 5) uvedené podmínky již byly splněny, v případě položky 11) 
je důvodem skutečnost, že Pobřežní III. je již zrealizována a Pobřežní IV. 
představuje investičně a technicky náročné dopravní stavby, jejichž 
realizace je komplikovaná, investičně náročná a časově vzdálená. Splnění 
této podmíněnosti by proto znamenalo dlouhodobou stagnaci rozvoje 
předmětného území a proto se od ní ustupuje. 6) Podmíněnost stavby 
na Hagiboru realizací druhého vestibulu metra je zrušena vzhledem 
ke změně koncepce území, kdy se již nepředpokládá výstavba zařízení 
s hromadnou návštěvností.
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Nově jsou zařazeny podmíněnosti vyplývající ze schválených změn 
územního plánu:

Nová zástavba podél ul. Podchýšské  
– na základě vydané změny Z 1557/07. 
Nová zástavba mezi ul. Přátelství – V Kuťatech  
– na základě vydané změny Z 1637/07. 
Nová zástavba mezi ul. Mladoboleslavská – Trabantská  
– na základě vydané změny Z 0909/07. 
Nová zástavba na území „Odkolek“  
– na základě vydané změny Z 1530/07. 
Realizace zástavby za Národním muzeem  
– na základě vydané změny Z 1027/06. 
Přestavba nádraží Smíchov  
– na základě změny Z 2710/00.

Položky uvedené níže podle nového číslování byly po společném jednání nebo 
jako výsledek vyhodnocení připomínek k veřejnému projednání upraveny:

2) Výstavba Západního města – na základě připomínky dotčeného orgánu 
ve společném jednání a dalších připomínek z veřejného projednání je upraven 
zákres i text s přihlédnutím k reálné situaci.

4) Další výstavba v katastrálním území Stodůlky, Třebonice – 
podmínka stabilizace řešení byla nahrazena účinnější podmínkou realizace 
podmiňující stavby.

9) Realizace zástavby za Národním muzeem – text byl modifikován a doplněn 
o další podmínky v zájmu zachování prostupnosti území, a dále podmíněn 
stabilizací názoru na uspořádání jižního zhlaví Hlavního nádraží.

10) Přestavba nádraží Smíchov – po vyhodnocení připomínek z veřejného 
projednání byl text modifikován v tom smyslu, že podmínka, že nedojde 
ke zvýšení investiční náročnosti stavby „Nového spojení“ je nahrazena 
podmínkou „bez výrazného zvýšení její realizační náročnosti“; důvodem 
je obtížná splnitelnost původní podmínky. Dále je upřesněna podrobnost 
požadovaného podkladu.

Grafické a textové části platných podmínek byly z přílohy oddílu 12 přesunuty 
do výroku z důvodů přehlednosti; písařské chyby byly odstraněny.

61./64. Oddíl 13
Oddíl 13 Velká rozvojová území a původní oddíl 14 Velká území rekreace jsou 
navrženy ke spojení v oddílu 13 pod názvem „Velká rozvojová území a velká 
území rekreace“.

Odst. (1) oddílu 13, dříve odst. (2) oddílu 13 a odst. (1) oddílu 14

V souladu se schváleným zadáním změny Z2832/00 jsou směrné části 
územního plánu zrušeny; vymezení VRÚ a VÚR je závazné. Tato úprava 
nevyvolá žádné změny v praxi, neboť při uplatňování jiného řešení, než 
stanovil ve VRÚ či VÚR územní plán, se vždy postupovalo cestou změny 
územního plánu.

oddíl 13

12
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Odst. (2) 
Zůstává v platnosti podmínka pro změny v území prověřením územní 
studií, k níž je v souladu se zákonem nově stanovena lhůta pro vložení dat 
do evidence územně plánovací činnosti do 5 let od účinnosti této změny 
územního plánu. Podle právní úpravy v době počátku účinnosti tohoto 
územního plánu zákon povinnost určení lhůty ke studiím nepožadoval. 
Lhůta 5 let se vzhledem ke složitosti procesu pořizování územních studií pro 
rozsáhlejší území, kterými VRÚ a VÚR jsou, jeví jako přiměřená.

Příloha oddílu 13 se neaktualizuje. Grafické znázornění velkých rozvojových 
území  je průběžně aktualizováno ve výkresu č. 4.

65. Oddíl 14
Oddíl 14 nově pojednává o územních rezervách pro plochy, koridory a linie. 
Doposud směrné výhledové využití ploch je označeno jako územní rezervy 
a je textově upraveno v souladu s platným zněním stavebního zákona. Plochy 
a koridory územních rezerv jsou v oddíle 14 nově definovány jako závazné, 
postup pro využití územní rezervy je přesně stanoven (nutnost pořízení 
změny územního plánu).

66.  Původní oddíl 15 Civilní ochrana byl zrušen z důvodu nadbytečnosti. Stavební 
zákon v aktuálním znění ani příslušné prováděcí předpisy samostatnou 
doložku CO nezmiňují.

67./68. Oddíl 15
Oddíl 16 Vymezení některých pojmů byl přečíslován na Oddíl 15 
stejného názvu.

Pojmy, které se v příloze č. 1 obecně závazné vyhlášky č.32/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, v platném znění, nevyskytují, byly vypuštěny. Jednotlivé pojmy 
jsou seřazeny v abecedním pořádku. Po společném jednání byly pojmy 
formálně jazykově upraveny. Dále jsou pojmy přizpůsobeny pojmům zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) 
a souvisejících vyhlášek, pokud tím neutrpěla srozumitelnost územního plánu.

Definice (49) Velké rozvojové území (VRÚ) a (50) Velké území rekreace (VÚR) 
je vypuštěna, neboť je obsažena v oddílu 13, stejně jako definice nepřesnosti 
kresby hranic, která je obsažena v oddílu 3 v pododdílu 3b) odst. (4).

Pojem „doplňkové funkční využití“ a „funkční využití“ byl zrušen v celém 
textu, pojem „nezbytné plochy pro technické vybavení“ byl zrušen, protože 
se v hlavním textu již nevyskytuje; důvodem je problematická definice toho, 
co je nezbytné.

Nově byly v oddílu 16 formulovány nebo doplněny definice těchto pojmů:

(1)  Celoměstská urbanistická koncepce – uvedeno vzhledem k tomu, že se 
v regulativech uvádí podmínka souladu s celoměstskou urbanistickou 
koncepcí a z veřejného projednání vyplynulo, že není zcela zřejmé, 
co se tím míní.

oddíl 14

oddíl 15
13

15
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(2)  Centrum ekologické výchovy – požadavek na definici vyplynul 
z veřejného projednání.

(3)  Dominantní podíl – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání.

(7)  Dotčený pozemek – je nově definován, neboť se vyskytuje v podmínkách 
pro plochy s rozdílným způsobem využití.

(8)  Drobná nerušící výroba – definice byla navrácena po veřejném 
projednání.

(11)  Hlavní využití je definováno v souladu se stavebním zákonem 
a prováděcím předpisem ve vztahu k pojmu „plocha s rozdílným 
způsobem využití“ (dříve „funkční plocha“), jako k základnímu pojmu 
původního plánu.

(12)  Hrubá podlažní plocha – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání.

(14)  Informativní prvky územního plánu jsou nově definovány; pojem se 
vyskytuje především ve vztahu k prvkům zobrazeným ve výkresech 
územního plánu a je nutné upřesnit jeho význam, aby nedocházelo 
k záměně se závaznými prvky územního plánu.

(15)  Klubové zařízení – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání.

(22)  Nepřijatelné zhoršení životního prostředí – nově definováno dle 
požadavku stanoviska SEA a posouzení VVURÚ – viz též písmeno E.

(24)  Nerušící výroba a (nerušící) služby – definice obou pojmů byla 
sjednocena a z poznámek pod čarou přesunuta do tohoto oddílu. 
Důvodem je snaha o větší přehlednost textu.

(25)  Obchodní zařízení bylo nově definováno. Tento pojem se vyskytuje 
v plochách s rozdílným způsobem využití a je třeba jej odlišit od 
velkoobchodních zařízení.

(27)  Plocha s rozdílným způsobem využití (dříve funkční plocha) je 
definována v souladu s prováděcím předpisem stavebního zákona.

(30)  Podíl bydlení – definice podílu bydlení byla na základě připomínek 
ke společnému jednání přesunuta z textu pododdílu 3c) odst. (6) do 
oddílu 15.

(31)  Podmíněně přípustné využití je definováno v souladu se stavebním 
zákonem a příslušným prováděcím předpisem stavebního zákona. 
Po veřejném projednání je doplněno o podmínku prokázání účelnosti 
navrhovaného řešení.

(34)  Převažující podíl celkové kapacity je z důvodů jednoznačnosti definován 
jako podíl více než 50 % hrubých podlažních ploch.
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(35)  Převýšená stavba je definována z důvodu uplatnění v oddíle 7 – 
Podmínky prostorového uspořádání.

(36)  Přípustná míra zhoršení životního prostředí je definována na požadavek 
připomínek ke společnému jednání jako míra odpovídající limitům 
stanoveným platnými předpisy.

(38)  Revitalizace vodních toků – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání.

(40)  Rozměrná stavba je definována z důvodu uplatnění v oddíle 7 – 
Podmínky prostorového uspořádání.

(41)  Rozvojové území – pojem je doplněn o informaci, že rozvojové území se 
vyznačuje zpravidla stanovenou mírou využití ploch. Toto doplnění je 
nutné kvůli správné identifikaci rozvojového území.

(44)  Služební byty – pojem byl pro účely tohoto předpisu nově definován jako 
byt pro uspokojení potřeb plochy vymezené daným způsobem využití 
sloužící pro bydlení osob(y) zajišťující(ch) správu stavby (resp. areálu 
staveb), jejichž stálá přítomnost je nezbytná. Občanský zákoník pojem 
používá, ale nedefinuje.

(45)  Stabilizované území – definice pojmu je po společném jednání doplněna 
o výčet ploch s rozdílným způsobem využití, v nichž je absence kódu 
míry využití znakem toho, že jde o stabilizovanou plochu.

(46)  Stavební mezera – pojem je znovu formulován s přihlédnutím k návrhu 
definice proluky v pražských stavebních předpisech.

(47)  Stavby a zařízení pro provoz a údržbu – jsou definovány tak, aby výklad 
byl jednoznačný a vztahoval se pouze na stavby a zařízení, které zajišťují 
v nezbytném a přiměřeném rozsahu materiální i personální podmínky 
pro přípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití dané plochy. 
Ustanovení má umožnit komplexní fungování přípustného využití, 
pokud je závislé na některých stavbách a zařízeních, které nejsou ve 
výčtu přípustných jmenované.

(47)  Vybraná komunikační síť – pojem je upřesněn v souladu s novelou 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 2 bod (2) a je 
vypuštěn pojem rychlostní komunikace.

(48)  Struktura – požadavek na definici vyplynul z veřejného projednání.  
Odkazuje na ÚAP.

(57)  Vozidlové komunikace – definice je korigována v souladu s platnou 
legislativou a potřebami plánu.

(59)  Výšková hladina – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání. Odpovídá hladinám stanoveným v pražských stavebních 
předpisech, resp. v ÚAP, v kapitole 200 Město, konkrétně ve schématu 
Relativní výšky hladin zástavby v rastru 10 x 10 nebo Maximální 
počet podlaží v lokalitách. Popis metodiky při určení výškové hladiny 
je podrobně popsán v ÚAP v kapitole 223 Výškové uspořádání, kde se 
uvádí: „Jak výšky budov, tak počty podlaží lze promítnout pro současný 
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stav v několika řadách odpovídajících potřebám výškových hladin 
stanovených pražskými stavebními předpisy, např.: v relativních 
výškách zástavby do 6 m, 6‚1–9 m, 9‚1–12 m, 12‚1–16 m, 16‚1–21 m,  
21‚1–26 m, 26‚1–40 m, nad 40 m nebo v odpovídající řadě 
pro podlažnosti.“ 
Maximální regulovaná výška je podle této metodiky pro jednotlivé 
hladiny stanovena v celé vymezené ploše pomocí relativních výšek 
zástavby nebo podlažnosti. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
tímto způsobem informace z územně analytických podkladů nečiní 
závaznými a jsou stále pouze nezávazným podkladem pro rozhodování 
a pomocným podkladem pro správní úvahu příslušného úřadu.

(61)  Výšková stavba – definice je doplněna v souladu s Územně analytickými 
podklady hl. m. Prahy o relativní limit 40 m pro posouzení stavby jako 
výškové.

(62)  Využití (hlavní, přípustné včetně doplňkového, a podmíněně přípustné) 
nahrazuje původní pojem (7) Funkční využití v souladu s platnou 
legislativou.

(65)  Zahrádkářská chata – požadavek na definici vyplynul z veřejného 
projednání. Odpovídá PSP.

(66)  Záchranný bezpečnostní systém – pojem je přeformulovaný v souladu 
s platnou legislativou.

69. Oddíl 17 Použité zkratky byl přečíslován na oddíl 16. stejného názvu.
Použité zkratky byly zrevidovány. Zkratky, které se v textu nevyskytují, byly 
vypuštěny, chybějící byly doplněny. Jde o formální úpravy.

oddíl 16
15

16
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Metodická příloha slouží ke sjednocení výkladu postupů a pojmů souvisejících 
s aplikací Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Je určena zejména 
pro interní potřeby IPR Praha a je doporučena také projektantům a pracovníkům 
příslušných úřadů.

míra využití plochy
Pro rozvojové a transformační plochy je zpravidla definován kód míry využití plochy 
s rozdílným způsobem využití, kterému odpovídá maximální koeficient podlažních 
ploch (KPP) a minimální koeficient zeleně (KZ); koeficient je stanoven vždy pro 
rozvojové plochy OB, OV, SV a SMJ, pro ostatní plochy nemusí být koeficient stanoven 
z koncepčních důvodů nebo s ohledem na charakter plochy. To se týká např. ploch 
sportu či některých ploch výrobních, kde není účelné koeficient stanovit bez znalosti 
konkrétního záměru.

V odůvodněných případech při splnění daných podmínek může být uplatněn 
maximální podmíněně přípustný koeficient podlažních ploch (KPPp) při 
nesníženém koeficientu zeleně.

kód míry využití plochy S

Kód míry využití S je specifický kód, který je využíván ve zcela výjimečných 
případech, kde je konkrétní záměr akceptovatelný, ale kvůli místním územně 
technickým podmínkám nelze splnit žádnou míru využití ploch ze škály A–K. Důvody 
mohou být různé – např. není možné splnit koeficient zeleně (kvůli poloze záměru na 
tubusu tunelu apod.) nebo koeficient podlažních ploch může být vyšší, než odpovídá 
kódu K (např. proluka, kde by splnění kódu K neumožnilo výškově navázat na 
sousedící stávající objekty) a v některých případech pro záměr platí zcela speciální 
kombinace koeficientů. Kód S je možné do územního plánu zanést ve výjimečných 
a ojedinělých případech změnou územního plánu.

koeficient podlažních ploch
Koeficient podlažních ploch je nepřekročitelný, např. pro kód míry využití plochy F je 
akceptovatelný KPP 1,40; nikoliv však 1,41 a více (v případě podmíněného uplatnění 
KPPp maximálně 1,8).

Koeficient podlažních ploch posuzovaného záměru se vypočítá jako podíl 
tzv. započitatelných hrubých podlažních ploch záměru (HPP) a vymezené plochy 
záměru (společně řešeného celku1), zpravidla pozemků ve vlastnictví investora 
zahrnutých do zastavitelné plochy s určeným kódem míry využití. Vypočítaný 
koeficient podlažních ploch se zaokrouhluje na 2 desetinná místa podle pravidel 
matematického zaokrouhlování.

Žadatel k posouzení záměru vždy předkládá výpočet pro vymezenou plochu 
záměru (viz předchozí odstavec). Rozhodnutí, zda míra využití v rámci celé 
plochy s rozdílným způsobem využití bude nebo nebude záměrem překročena, 
je v pravomoci stavebního úřadu.

1
V souladu s § 2 písm. s) nařízení 

č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  
kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby 

v hlavním městě Praze  
(Pražské stavební předpisy, PSP).
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výpočet hrubých podlažních ploch

Pro účely stanovení míry využití území je rozhodující započitatelná hrubá podlažní 
plocha, která je dána součtem hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží 
a započitatelné části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží:

(1) Hrubá podlažní plocha (HPP) všech nadzemních podlaží je součet ploch 
vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých nadzemních podlaží 
budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, 
střešní terasy apod.) 2. V podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se 
započítává vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy. 

(2) Započitatelná část hrubých podlažních ploch podzemních podlaží je část 
sloužící hlavní funkci stavby (resp. hlavním funkcím u polyfunkční budovy), 
vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých podlaží budovy 
posuzovaného objektu. 

(3) Do hrubých podlažních ploch se pro tyto účely započítávají:

 a) nadzemní podlaží
   ― konstrukce a otvory (např. komíny) uvnitř této plochy
   ― zastřešená atria, dvorany apod. (započítávají se pouze v nejnižším podlaží)
   ― vnitřní haly a sály přes více podlaží (započítávají se plochou tvořenou 

zpravidla podlažní plochou v nejnižším podlaží a plochou vnitřních 
balkónů, galerií apod. ve všech dalších podlažích)

   ― garáže a krytá parkovací stání v nadzemních podlažích 

 b) podzemní podlaží
   ― plocha každého podzemního podlaží sloužící pro: ateliéry, kanceláře, 

pracovny, studia, prodejní plochy, bazény, tělocvičny a podobné prostory 
v podzemních podlažích a k nim příslušející konstrukce a přístupové 
a související prostory, sály a shromažďovací prostory kulturních 
a společenských center v podzemních podlažích a k nim příslušející 
konstrukce a přístupové prostory včetně šaten, hygienického a dalšího 
veřejného zázemí, od které se odečte plocha podzemních garáží 
a technického zázemí a přístupových komunikací sloužících výhradně 
pro přístup k nim

   ― garážové domy (započítávají se nadzemní i podzemní hrubé podlažní plochy)

Výčet otevřených a částečně otevřených částí, které se do hrubých podlažních ploch 
nezapočítávají, není podle definice hrubých podlažních ploch v PSP konečný, a proto 
do něj lze zahrnout např. i další nejmenované části.
Do hrubých podlažních ploch se nezapočítávají:

 a) nadzemní podlaží
   ― balkony a lodžie (průběžné i jednotlivé)
   ― pochozí terasy (terasy na terénu, nadzemní terasy jako jsou terasy v různých 

podlažích včetně ustupujícího podlaží a střešní terasy)
   ―  veřejně přístupná podloubí, průchody, pasáže
   ― pergoly a samostatně stojící krytá parkovací stání v úrovni terénu 

neuzavřená stěnami (oboje je ale nutné započítat do zpevněných ploch)

2
V souladu s § 2 písm. g) nařízení 
č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  
kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze  
(Pražské stavební předpisy, PSP).
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 b) podzemní podlaží
   ―  celé podzemní podlaží využité výhradně níže uvedenými provozy
   ―  plochy garáží v podzemních podlažích (pokud jsou nezbytným 

doplňkem hlavní funkce vycházející z ukazatelů počtu stání daných 
příslušným předpisem)

   ―  sklepy, kočárkárny, sklady odpadu, prádelny apod. v podzemních podlažích 
sloužící výhradně pro daný objekt

   ― neprodejní sklady (např. obchodů) v podzemních podlažích

podzemní a nadzemní podlaží

(1) Podzemním podlažím se rozumí podlaží, které má úroveň převažující části 
podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého upraveného terénu 
v pásmu širokém 3,0 m po obvodu stavby3.

(2) Nadzemním podlažím se rozumí každé podlaží kromě podlaží podzemních,  
a to včetně podlaží ustupujícího a podkrovního.

koeficient zeleně
Koeficient zeleně (KZ) je koeficientem stanovujícím minimální podíl započitatelných 
ploch zeleně v území. Odvozuje se z koeficientu podlažních ploch a průměrné 
podlažnosti. KZ se stanoví pro vymezenou plochu záměru (společně řešeného celku) 
shodnou s plochou pro výpočet koeficientu podlažních ploch.

průměrná podlažnost

Průměrná podlažnost stanovuje průměrný počet nadzemních podlaží ve vymezené 
ploše záměru (společně řešeném celku) v řešeném území shodném s plochou pro 
výpočet koeficientu podlažních ploch. Je v územním plánu pomocným údajem, 
jehož prostřednictvím se stanovuje koeficient zeleně (KZ). Proto je zařazena mezi 
tzv. informativní prvky; sama o sobě nepředstavuje závazný regulativ.

Pro potřeby stanovení KZ se průměrná podlažnost vypočte podle vzorce:

Průměrná podlažnost = celková hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží všech 
objektů v řešeném území / zastavěná plocha nadzemních podlaží všech objektů 
v řešeném území.

Celková hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží je součet hrubých podlažních 
ploch všech nadzemních podlaží (může se lišit od celkové hrubé podlažní plochy 
použité pro stanovení míry využití plochy, kde je ve výše uvedených případech třeba 
započítat i některé plochy v podzemních podlažích).

Zastavěnou plochou nadzemních podlaží pro účely výpočtu podlažnosti se rozumí 
plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 
nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. 
U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha 

3
V souladu s § 2 písm. p) nařízení 

č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy,  
kterým se stanovují obecné 

požadavky na využívání území 
a technické požadavky na stavby 

v hlavním městě Praze  
(Pražské stavební předpisy, PSP).
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vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do 
vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých 
konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce 
do vodorovné roviny 4.

Pro určení požadovaného minimálního koeficientu zeleně se průměrná 
podlažnost zaokrouhluje podle principů matematického zaokrouhlování na celá 
čísla (tj. hodnoty v rozmezí 0,50–1,49 = průměrná podlažnost 1, hodnoty v rozmezí  
1,50–2,49 = průměrná podlažnost 2 atd.). V případě, že je vypočtená průměrná 
podlažnost větší či menší, než je uvedené rozpětí u příslušné hodnoty indexu, 
platí hodnota KZ uvedená u nejbližší uvedené hodnoty průměrné podlažnosti.

zápočet ploch zeleně

Plocha zeleně je stanovena rozsahem:
   ― zeleně na rostlém terénu (včetně variantního zápočtu popínavé zeleně, 

solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch),
   ― ostatní zeleně (zeleň na umělém povrchu – stavební konstrukci, včetně 

variantního zápočtu popínavé zeleně na rostlém terénu, solitérních, 
skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch).

základní zápočet ploch zeleně

Započítávají se:
   ― zatravněné plochy, záhony,
   ― travnatá hřiště (započítává se rozloha redukovaná na 20 % skutečné rozlohy 

travnatého hřiště),
   ― stromy ve zpevněných plochách (pouze v určeném rozsahu, podle velikosti 

koruny stromu – viz tabulka zápočtu ploch zeleně).
   ―

Nezapočítávají se:
   ― bazény a vodní nádrže (ani zarostlé vodními rostlinami),
   ― zatravňovací dlaždice všech typů (včetně tzv. ecoraster),
   ― stromy a keře při výsadbě v nezpevněné ploše.

Rostlý terén je plocha, pod níž není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou 
stavbou a která umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod.

Podmíněně přípustný (náhradní) zápočet ploch zeleně
V případě, že místní podmínky neumožňují jiné rozumné řešení, lze v nejmenším 
možném rozsahu připustit nižší podíl zeleně na rostlém terénu než 50 %, a to za 
podmínky, že vegetační vrstva zeleně na umělém povrchu bude minimálně 2 m. 
Aplikace náhradního zápočtu ploch zeleně je odůvodněná např. nad konstrukcemi 
staveb veřejné infrastruktury (tunely, hloubkové vedení technické infrastruktury 
apod.) nebo v případě zdůvodněném místním charakterem území (zástavba proluky 
v kompaktním městě, kde nelze rozumně sladit požadavek na umístění předepsaného 
počtu parkovacích stání v podzemních garážích s požadavkem 50 % zeleně na rostlém 
terénu apod.). Náhradní zápočet ploch zeleně nelze použít v případě, že místní 
podmínky umožňují řešení podle základního výpočtu zeleně, lze jej aplikovat pouze 
v nejnižším možném plošném rozsahu a pro zbývající část plochy navrhnout zeleň 
na rostlém terénu.

4
Odpovídá zastavěné ploše podle 
§ 2 stavebního zákona, zohledňující 
pouze průmět nadzemních podlaží.
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[ tabulka zápočtu ploch zeleně ]

typ plošných, liniových  
a solitérních výsadeb

měrná 
jednotka

započet 
plochy poznámka

Rostlý terén  
(min. 50% 

započítávané 
plochy)

Výsadby stromů a keřů v trávníku m2 100% Komplexní sadovnické úpravy

Travnatá hřiště m2 20% Součást sportovních a rekreačních areálů

Popínavá zeleň*1 m2 100% Pás podél zdi o šíři max. 0,5 m

Stromy ve 
zpevněných 
plochách*1

Strom s malou 
korunou ks 10 m2 Vegetační plocha min. 2 m2 *3

Strom se střední 
korunou ks 25 m2 Vegetační plocha min. 4 m2 *3

Strom s velkou 
korunou ks 50 m2 Vegetační plocha min. 9 m2 *3

Ostatní 
zeleň*4  

(max. 50% 
započítávané 

plochy)

Mocnost vegetačního souvrství  
více než 0,15 m m2 10% Trávník

Mocnost vegetačního souvrství  
více než 0,3 m m2 20% Trávník, keře

Mocnost vegetačního souvrství  
více než 0,9 m m2 50% Trávník, keře, stromy s malou korunou

Mocnost vegetačního souvrství  
více než 1,5 m m2 70% Trávník, keře, stromy se střední korunou

Mocnost vegetačního souvrství  
více než 2,0 m m2 90% Trávník, keře, stromy s velkou korunou

Stromy ve 
zpevněných 
plochách *2

Strom s malou 
korunou v mocnosti 

vegetačního 
souvrství více než 

0,9 m

ks 5 m2 Vegetační plocha min. 2 m2 *3

Strom se střední 
korunou v mocnosti 

vegetačního 
souvrství více než 

1,5 m

ks 17,5 m2 Vegetační plocha min. 4 m2 *3

Strom s velkou 
korunou v mocnosti 

vegetačního 
souvrství více než 

2,0 m

ks 40 m2 Vegetační plocha min. 9 m2 *3

Popínavá zeleň na rostlém terénu*1 m2 600% Pás podél zdi o šíři max. 0,5 m

*1  POPÍNAVÁ ZELEŇ na rostlém terénu v pásu do 0,5 m od zdi může být započtena buď jako zeleň na rostlém terénu  
(započítává se 100 % plochy), nebo jako ostatní zeleň (započítává se 600 % plochy).

*2  STROMY VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH jsou solitérní, skupinové a liniové výsadby stromů v otevřeném terénu  
ve zpevněných plochách (na pěších komunikacích, veřejných prostranstvích, náměstích a parkovištích) na rostlém terénu  
a umělém povrchu (stavební konstrukci). Pro výpočet koeficientu zeleně se jednotlivé stromy ve vazbě na vegetační  
plochu stromu přepočítávají na započitatelnou plochu zeleně. 
–  Započitatelná plocha zeleně (stromů) ve zpevněných plochách na rostlém terénu  

může činit nanejvýš 25 % celkové započitatelné plochy zeleně na rostlém terénu.
 –  Započitatelná plocha zeleně (stromů) ve zpevněných plochách na umělém povrchu (stavební konstrukci)  

může činit nanejvýš 50 % celkové započitatelné plochy zeleně na umělém povrchu (stavební konstrukci).

*3  VEGETAČNÍ PLOCHA STROMU je vymezená plocha otevřeného terénu ve zpevněném povrchu s mříží či bez ní  
umožňující provzdušnění a přímou závlahu stromů.

*4  OSTATNÍ ZELEŇ zahrnuje zeleň rostoucí na umělém povrchu (stavební konstrukci) s příslušným vegetačním krytem  
a případně popínavou zeleň na rostlém terénu
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stavby v plochách zeleně
Pro posuzování přípustnosti staveb v parkových plochách (ZP a ZMK) lze jako vodítko 
použít srovnání se stávajícím stavem podle vyhodnocení IPR Praha z r. 2016, z něhož 
vyplývá, že běžná hodnota zastavěnosti je do 2 %. Parky se podle velikosti dělí 
do dvou skupin do a nad 30 000 m2; nad touto hodnotou už se nevyskytují výrazné 
odlehlé hodnoty (odlehlé hodnoty byly odfiltrovány percentilem, tj. hodnotou, 
pod kterou se vejde 90 či 95 % všech záznamů):

výměra 95% percentil 90% percentil

do 30 000 m2 6% zastavěnost 3% zastavěnost

nad 30 000 m2 2% zastavěnost 2% zastavěnost

vše 5% zastavěnost 2% zastavěnost

Z výše uvedeného vyplývá, že pro parkové plochy do 30 000 m2 je přiměřená 
zastavěnost maximálně mezi 2–3 %, vyšší zastavěnost max. do 6 % je třeba považovat 
za anomálii (největší zastavěnost v parkových plochách představují kostely na 
náměstích, např. na nám. Jiřího z Poděbrad – 5% zastavěnost, nám. Míru 9% 
zastavěnost, Čechovo nám. 8% zastavěnost). Ve velkých parcích, jako je Stromovka,  
se i u větších staveb pohybují hodnoty uvnitř přiměřeného rozmezí zastavěnosti, např. 
Šlechtova restaurace představuje zastavěnost 0,33 % nebo Nebozízek v Petřínských 
sadech představuje zastavěnost 1,2 %. Větší stavby je nutné umístit na zvlášť 
vymezených zastavitelných plochách, jako je tomu např. v případě parků Grébovka, 
Ladronka či Klamovka.

funkčnost celoměstského  
systému zeleně (csz)
Narušení funkčnosti CSZ se posuzuje zejména podle míry úbytku veřejně přístupných 
ploch zeleně v posuzované lokalitě. Zda je úbytek významný, musí být posouzeno 
individuálně, protože územní plán nemůže předvídat a popsat veškerou škálu situací, 
které mohou v praxi nastat, a tak je dán prostor správní úvaze příslušného úřadu. Pro 
funkčnost celoměstského systému zeleně je rozhodující kromě posouzení, zda nedojde 
k deficitu veřejně přístupných ploch zeleně v dané lokalitě, také míra plošného zásahu, 
kterou je třeba posuzovat odlišně v zastavitelných a nezastavitelných plochách:

a) V zastavitelných plochách je možné, aby část vegetace tvořící CSZ byla 
realizována na stavebních konstrukcích. 

b) V nezastavitelných plochách je nutné přihlédnout ke stávajícímu plošnému 
vymezení celoměstského systému zeleně. Záměry, které zde mají být umístěny, 
je třeba posoudit z hlediska zachování prostupnosti územím a plošného zásahu 
záměru vůči posuzované ploše CSZ. Akceptovatelné jsou za podmínky souladu 
s regulativy funkčního využití např.:

   ― příčné přechody liniových staveb dopravní a technické infrastruktury,
   ―  podélné umístění liniových staveb dopravní a technické infrastruktury 

a umístění ostatních staveb v co nejmenším možném rozsahu tak, aby 
spojitost CSZ nebyla zcela přerušena a tento systém zůstal v převažující 
míře zachován.
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výšková hladina
Podkladem pro stanovení výškové hladiny (např. pro určení, zda jde o výškovou 
stavbu) jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy, kapitola 200 Město 
a související výkresy, zejména Struktura zástavby, Podlažnost, Střešní krajina, 
Výška obvodových linií střech a Absolutní výška hladin zástavby.

Výškou stavby se pro tyto účely rozumí výška od nejnižšího bodu přilehlého terénu 
po úroveň hlavní římsy. Úrovní hlavní římsy se rozumí průnik vnějšího líce obvodové 
stěny a horní hrany střešní krytiny nebo horní hrana atiky. V případě zástavby 
ve svahu lze stanovit výšku nezávisle pro části staveb. 5

stabilizované území
Ve stabilizovaném území není stanovena míra využití ploch; z hlediska limitů rozvoje 
je možné pouze zachování, dotvoření a rehabilitace stávající urbanistické struktury 
bez možnosti další rozsáhlé stavební činnosti.

Přípustné řešení se v tomto případě stanoví v souladu s charakterem území 
s přihlédnutím ke stávající urbanistické struktuře a stávajícím hodnotám výškové 
hladiny uvedeným v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Přípustnost 
záměru ve stabilizovaném území posoudí stavební úřad vždy ve srovnání 
s charakterem plochy s jednotnou strukturou a výškovou hladinou, uvnitř níž se 
posuzovaný záměr nachází. Popis stávající urbanistické struktury včetně výškových 
hladin a podrobnějších výškových údajů lze nalézt v Územně analytických 
podkladech hl. m. Prahy v kapitole 200 Město, zejména ve výkresech Struktura 
území, Podlažnost, Střešní krajina, Výška obvodových linií střech, Absolutní výška 
hladin zástavby.

byty pro potřeby území  
(služební byty)  
v plochách, které bydlení 
nepřipouštějí
Regulativy územního plánu definují služební byt v Oddíle 15, odst. 34.
Z této definice vyplývá, že umístit byty, případně bytový dům na plochách, které bydlení 
jako takové nepřipouštějí a kde je (podmíněně) přípustné umístění služebních bytů, 
je možné jen ve velmi omezeném rozsahu, pokud je zřejmé, že byt/y slouží osobám, 
jejichž denní přítomnost je nutná pro zdárný a bezpečný chod daného zařízení.

5
Obdobně jako regulovaná výška 

v § 27 bod 1) nařízení 
č. 10/2016 hl. m. Prahy,  

kterým se stanovují obecné 
požadavky na využívání území 

a technické požadavky na stavby 
v hlavním městě Praze  

(Pražské stavební předpisy).
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stavby pro bydlení  
či časově omezené ubytování 
v plochách  
veřejného vybavení
 
Stavby pro bydlení či časově omezené ubytování mohou být součástí zařízení sociálních 
služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, neboť v některých 
zařízeních sociálních služeb jsou poskytovány pobytové služby – viz § 33 Formy 
poskytování sociálních služeb odst. (2). Pobytovými službami se rozumí služby spojené 
s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Jde o domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, 
azylové domy, domy na půl cesty. Poskytovatelé sociálních služeb mají registrační 
povinnost, tj. pro poskytovatele je podmínkou k poskytování sociálních služeb zařazení 
do registru poskytovatelů sociálních služeb.

Z uvedeného vyplývá, že na plochách veřejného vybavení VV lze akceptovat umístění 
staveb pro bydlení, které jsou součástí zařízení sociálních služeb provozovaných ve 
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, to znamená, že zařízení budou 
mít provozovatelé zapsané do registru poskytovatelů sociálních služeb.

formulář pro výpočet kkp a kz
 [ → s. 204 ]
  

Formulář je též ke stažení na : 
www.iprpraha.cz/ 
uploads/assets/dokumenty/ 
o2_2832_priloha_a_oduvodneni_ 
ke_kopirovani.pdf
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formulář pro výpočet kkp a kz 
[ výpočet koeficientu podlažních ploch (KPP) ]

hrubá podlažní plocha [m2]

HPP nadzemní podlaží
HPP podzemní podlaží – započitatelné
HPP celkem *1

Výměra plochy pro výpočet *2

koeficient podlažních ploch
KPP = HPP celkem / výměra plochy pro výpočet

[ výpočet koeficientu zeleně (KKZ) ]

zápočet ploch zeleně:
a)  zeleň na rostlém terénu (minimálně 50% započítávané plochy)

typ výsadeb měrná 
jednotka

zápočet 
plochy [m2]

Stromy a keře v trávníku – komplexní sadové úpravy m2 100 %
Travnatá hřiště – součást sportovních a rekreačních zařízení m2 20 %
Popínavá zeleň – pás u zdi s maximální šířkou 0,5 m m2 100 %

Strom ve zpevněné ploše, 
max 25% podílem zeleně 
na rostlém terénu

Strom s malou korunou vegetační plocha min. 2 m2 ks 10 m2

Strom se střední korunou vegetační plocha min. 4 m2 ks 25 m2

Strom s velkou korunou vegetační plocha min. 9 m2 ks 50 m2

Zeleň na rostlém terénu celkem

b)  ostatní zeleň (maximálně 50% započítávané plochy)

typ výsadeb měrná 
jednotka

zápočet 
plochy [m2]

Trávník – mocnost vegetačního souvrství nad 0,15 m m2 10 %
Trávník s keři – mocnost vegetačního souvrství nad 0,3 m m2 20 %
Trávník s keři a stromy malou korunou – mocnost vegetačního souvrství nad 0,9 m m2 50 %
Trávník s keři a stromy se střední korunou – mocnost vegetačního souvrství nad 1,5 m m2 70 %
Trávník s keři a stromy s velkou korunou – mocnost vegetačního souvrství nad 2 m m2 90 %
Popínavá zeleň na rostlém terénu m2 600 %

Strom ve zpevněné ploše

Strom s malou korunou, vegetační plocha min. 2 m2 
a vegetační souvrství 0,9 m ks 5 m2

Strom se střední korunou, vegetační plocha min. 4 m2 
a vegetační souvrství 1,5 m ks 17,5 m2

Strom s velkou korunou, vegetační plocha min. 9 m2 
a vegetační souvrství 2 m ks 40 m2

Zeleň ostatní celkem

Zeleň celkem

koeficient zeleně
KZ = zeleň celkem / výměra plochy pro výpočet*2

*1   HPP celkem se vypočítá z vnějších rozměrů budovy v jednotlivých podlažích  
(podrobněji viz příloha A Odůvodnění – Metodická příloha → s. 196–198).

*2 Plocha pro výpočet KPP a KZ se stanoví pro vymezenou plochu záměru  
 (společně řešeného celku).

Příloha č. A — Metodická příloha k územnímu plánuodůvodnění    Z 2832/00
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Zákresy do panoramatických pohledů připraví žadatel podle následujících jednotných 
zásad a pokynů. Zákresy do panoramatických pohledů budou pořízeny na podkladech 
Digitálního modelu zástavby a zeleně (DMZZ), který spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy 1.

zásady pro zpracování zákresů  
do panoramatických pohledů jsou následující:

   ― před zahájením prací na zákresech si vyžádá žadatel určení základních 
pozorovacích stanovišť a případných dalších parametrů zákresů;

   ― poloha pozorovatele musí být totožná s určeným základním bodem pozorovacího 
stanoviště dle tabulky vybraných pozorovacích bodů, uvedené v příloze UAP 
Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území;

   ― výška výhledu (výška pomyslného oka pozorovatele) musí být 2 metry nad 
povrchem terénu v daném bodě pozorování (v modelu tato výška reaguje na 
toleranci zaměření terénu 1 metr);

   ―  úhel záběru a směr pohledu musí být vhodně zvolen na okolní výškové dominanty 
viditelné z daného pozorovacího bodu, neměl by být však menší než 45 a větší 
než 90 stupňů;

   ―  zobrazení perspektivy panoramatického pohledu musí odpovídat reálnému 
zrakovému vjemu – obdoba fotografického objektivu 35 mm ohniskové vzdálenosti 
(zobrazení zkreslující perspektivu jsou nepřípustná);

   ―  horizont panoramatického pohledu musí být umístěn přibližně v polovině výšky 
celkové vizualizované scény;

   ― panoramatický pohled musí být vytvořen z Digitálního modelu terénu a zástavby 
včetně mostů a variantně též s vrstvou zeleně;

   ― model pro panoramatický pohled musí odpovídat reálné situaci zástavby,  
co se týče rozsahu, úplnosti a vzhledu;

   ― posuzovaný objekt musí být v rámci panoramatického pohledu rozměrově 
i proporčně shodný s předkládaným projektem a rovněž tak i jeho půdorysná 
a svislá poloha;

   ― barevné provedení panoramatického pohledu: terén – barva světle šedá, 
mosty – barva tmavě šedá, objekty zástavby – barva okrová nebo pískově hnědá, 
posuzovaný objekt výškové stavby – barva středně nebo tmavě červená, prostor 
nad scénou – barva bílá, zeleň – barva světle zelená (ve variantě s vrstvou zeleně).

výstupy pro ověření správnosti zpracování a posouzení záměru

   ― v rastrovém formátu JPG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi
   ― ve formátu PDF v rozlišení 96 dpi
   ― vektorová zdrojová data nově navrhovaných nebo transformovaných 3D hmot 

objektů budov, terénu, plošných polygonů povrchů, zejména komunikací, veřejných 
prostranství, zeleně, vodních ploch a příp. dalších objektů a body umístění 
symbolů vzrostlé zeleně, formát ESRI 3D SHP popř. DXF, souřadnicový systém 
S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání, popř. možné doplnění kontrolním 
vlícovacím objektem

   ― součástí předávané dokumentace bude Předávací protokol dokladující převzetí 
podkladových dat DMZZ ne starších dvou let od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 1 
zpracovatelem zákresu.

   ― současně budou odevzdány i odpovídající panoramatické fotografické záběry 
totožné s digitálně zpracovaným záběrem

1
Dnes Institut plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy.

1
Dnes Institut plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy.

Příloha č. B — Zásady pro zpracování zákresů do panoramatických pohledůodůvodnění    Z 2832/00
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Zákres do panoramatických pohledů připraví žadatel na podkladu Digitálního modelu 
zástavby a zeleně (DMZZ), který spravuje Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR Praha).

vstupní data – 3d model prahy

   ― Digitální model je zdarma ke stažení na adrese  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata. 

   ― Digitální model je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK  
a výškovém systému Balt po vyrovnání. 

   ― Pro zpracování zákresů žadatel využije následující vrstvy:
   ― budovy 3D
   ― digitální model terénu
   ― mosty 3D 

   ― Digitální model jednotlivých vrstev lze stáhnout pro celé území Prahy, popř.  
pouze pro vybrané mapové listy (kromě modelu mostů), klad mapových listů je 
k nahlédnutí na adrese: http://www.geoportalpraha.cz/uploads/assets/Klad5000.png

Příklady:
Soubory s digitální modelem budov ve 3D pro mapový list s označením 56-2 Praha 6-2 jsou označeny „BD3_Prah62“.
Soubory s digitálním modelem terénu pro mapový list s označením 60-2 Beroun 0-2 jsou označeny „TER_Bero02“.

   ― 3D model zeleně (vzrostlé vegetace) je poskytován IPR Praha žadateli 
individuálně pouze v případě, že si IPR Praha vyžádá také panoramatický 
zákres s vegetací. 

   ― Digitální model jednotlivých vrstev je k dispozici ve formátech CAD (*.dgn, *.dwg)  
nebo GIS (shapefile PolygonZ a shapefile Multipatch).

výběr pozorovacích stanovišť

   ― Žadatel zažádá IPR Praha o seznam požadovaných pozorovacích bodů a varianty 
zpracování (bez vegetace / s vegetací), žádost se podává v podatelně IPR Praha. 

   ― IPR Praha kromě seznamu pozorovacích bodů zároveň sdělí žadateli rozsah 
modelované scény (které mapové listy v modelu vyobrazit). 

   ― Seznam pozorovacích stanovišť odpovídá seznamu vyhlídkových míst uvedených 
v Územně analytických podkladech hlavního města Prahy. 

   ― Kompletní seznam se souřadnicemi a přehledová mapka všech pozorovacích  
bodů jsou k nahlédnutí v aplikaci Atlas Praha 5000 na adrese:  
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/atlas-praha-5000 

   ― Data vyhlídkových bodů ke stažení jdou k dispozici zdarma na adrese  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata, data obsahují číslo bodu,  
směr pohledu a úhel pohledové výseče.

odůvodnění    Z 2832/00 Doplňující informace — Postup při zpracování panoramatických pohledů záměru do 3D modelu Prahy
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nastavení scény a kamery

   ― Žadatel naimportuje jednotlivé vrstvy modelu do 3D modelovacího softwaru  
a přiřadí jim následující barevné rozlišení:

   ― budovy – světle okrová, RGB [230,220,200]
   ― terén – světle šedá, RGB [150,150,150]
   ― mosty – tmavě šedá, RGB [100,100,100]
   ― zeleň (pouze ve variantě se zelení) – světle zelená, RGB [190,230,190]
   ― prostředí nad scénou (nebe) – světle modrá, RGB [235,240,250]  

nebo bílá, RGB [255,255,255] 

   ― Zdrojová data není možné upravovat, výjimkou je změna modelace terénu  
nebo odstranění demolovaných objektů z modelu, pokud jsou tyto úpravy 
součástí posuzovaného záměru. 

   ― Do připravené scény bude dále umístěn 3D model posuzovaného záměru,  
popř. dalších objektů, kterým bude přiřazeno následující barevné rozlišení:

   ― posuzovaný záměr – sytě červená, RGB [200,20,20]
   ― do modelu je možné doplnit nerealizované předpokládané záměry v okolí 

posuzovaného záměru (např. větší soubory staveb sousedních investorů,  
které budou spoluutvářet celkový obraz místa), v tomto případě se pro tyto 
objekty použije barva modrá [90,165,225] 

   ― Žadatel umístí do modelu kameru (kamery) na pozorovací stanoviště dle 
poskytnutých souřadnic, souřadnice [z] odpovídá výšce kamery, která je umístěna 
2 m nad terénem (v modelu tato výška reaguje na toleranci zaměření terénu 1 metr). 

   ― Posuzovaný objekt musí být v rámci panoramatického pohledu rozměrově 
i proporčně shodný s předkládaným projektem, rovněž tak i jeho půdorysná 
a svislá poloha. 

   ― Další nastavení kamery:
   ―  horizont panoramatického pohledu bude umístěn přibližně v polovině 

výšky celkové vizualizované scény,
   ― úhel záběru a směr pohledu bude vhodně zvolen k situování posuzovaného 

záměru a s ohledem na okolní výškové dominanty viditelné z daného 
pozorovacího stanoviště, úhel záběru by neměl být menší než 45° 
a větší než 90°,

   ― základní zákres bude vždy zpracován s ohniskovou vzdáleností kamery 
35 mm (odpovídá reálnému zrakovému vjemu), pro panoramatické pohledy 
z větší dálky mohou být doplněny zákresy s použitím větší ohniskové 
vzdálenosti (zoom). 

   ― Nasvětlení scény by mělo respektovat reálné oslunění v místních zeměpisných 
podmínkách (zdroj světla z východní, jižní či západní strany).

Doplňující informace — Postup při zpracování panoramatických pohledů záměru do 3D modelu Prahy odůvodnění    Z 2832/00
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výstupy

   ― Žadatel vyhotoví z každého pozorovacího stanoviště zákres bez vrstvy zeleně 
(zákresy s vrstvou zeleně se zpracovávají pouze v případě požadavku IPR Praha). 

   ― Základní rendery ve formátu *.jpg nebo *.tiff o rozměrech 4961×3508 bodů 
(formát A3) budou zpracovány v rozlišení minimálně 300 dpi. 

   ― Pokud se posuzovaný záměr v zákresu neuplatní, nebo je špatně rozpoznatelný, 
doplní žadatel zákres orientační šipkou označující místo umístění záměru. 

   ― Zákresy budou doplněny reálnými panoramatickým fotografiemi totožnými 
s digitálně zpracovaným záběrem. 

   ― Následně žadatel vyhotoví katalog jednotlivých zákresů velikosti A3  
a ve formátu *.pdf s rozlišením minimálně 96 dpi. 

   ― V katalogu budou u každého zákresu uvedeny následující údaje:
   ― název záměru
   ― žadatel
   ― reálná a absolutní výška cílového objektu
   ― název a kód pozorovacího stanoviště dle tabulky
   ― souřadnice kamery (S-JTSK)
   ― výška objektivu kamery (odpovídá souřadnici [z] pozorovacího bodu)
   ― azimut pozorování
   ― parametry objektivu (ohnisková vzdálenost)
   ― přehledová mapa Prahy s vyznačením umístění záměru
   ― situace záměru s vyznačením směru, odkud je zákres pořízen

odevzdávané výstupy

   ― Žadatel pro posouzení záměru připraví 1× tištěný katalog formátu A3. 

   ― Žadatel dále připraví digitální nosič s následujícími daty:
   ― katalog ve formátu *.pdf
   ― jednotlivé rendery ve formátu *.jpg nebo *.tiff
   ―  reálné panoramatické fotografie totožné s digitálně zpracovaným záběrem 

ve formátu *.jpg nebo *.tiff
 

Pro kontrolu správného usazení posuzovaného záměru ve 3D modelu budou 
na digitálním nosiči v samostatné složce dále uloženy:

   ― situace posuzovaného záměru proložená katastrální mapou  
v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu CAD (*.dwg nebo *.dgn)  
nebo GIS (Shapefile, ESRI File Geodatabase nebo GML)

   ―  pohled nebo řez posuzovaným záměrem s uvedením výšky nejvyššího bodu  
(např. atika nebo hřeben střechy) v reálných a absolutních hodnotách 
ve formátu CAD (*.dwg nebo *.dgn)

   ― celkový 3D model scény včetně usazeného posuzovaného záměru  
ve formátu *.max, *.3ds, *.dwg, Shapefile PolygonZ nebo 
shapefile Multipatch

odůvodnění    Z 2832/00 Doplňující informace — Postup při zpracování panoramatických pohledů záměru do 3D modelu Prahy
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Změna platného územního plánu vydaná 
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Při té příležitosti byly zohledněny také dopady 
soudních rozhodnutí a zkušenosti z bezmála 
18leté praxe s plánem. 
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