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Důvodová zpráva 
 
 

k projednání návrhu změny Z 1830/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
 

Usnesením č. 1111 ze dne 16.8.2005 rozhodla Rada hl. m. Prahy o zahájení pořizování změn vlny 07 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ hl.m. Prahy). Pořízení změn ÚP SÚ hl.m. 
Prahy se řídí usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 33/7 ze dne 4.10.2001.  

Většina návrhů změn vlny 07 byla projednána a schválena usneseními Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 
35/38  dne 26.3.2010, č. 38/51 dne 3.6.2010, č. 8/31 dne 23. 6. 2011, č. 12/11 dne 15.12. 2011, 
č.12/11 dne 15.12. 2011, č.16/3 dne 26.4.2012, č.18/8 dne 21.6.2012, č. 20/40 dne 25.10.2012  a 
opakovanými vydáními změn Z1415/07  (usnesení ZHMP č. 37/3 ze dne 27.3.2014) a Z1187/07 
(usnesení ZHMP č. 38/23 ze dne 24.4.2014).  

Další část návrhů změn vlny 07 (2. část) ÚP SÚ hl.m. Prahy, kam patří i změna Z 1830/07, je 
předkládána k projednání Zastupitelstva hl.m. Prahy nyní. 

 

K průběhu pořizování změny Z 1830/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy : 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo svým usnesením č.22/33 ze dne 13.12.2012 o 
schválení zadání změny Z1830/07 Územního plánu SÚ hl.m. Prahy. Posouzení SEA nebylo 
příslušným úřadem – OŽP MHMP požadováno.    
Navrhovateli změny jsou : fyzické osoby - M. Vejsická a M. Vejsický a právnická osoba – Pembroke 
Jinonice a.s. 
Na základě § 50 - § 54 platného znění zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nahradil od 1.1.2007 zákon č.50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zajistil pořizovatel – Odbor územního plánu 
MHMP - společné jednání a veřejné projednání návrhů změn vlny 07 ÚP SÚ hl.m. Prahy vydávané 
formou opatření obecné povahy. 

Oznámení o vystavení a společném jednání k návrhům této části změn vlny 07 ÚP SÚ hl.m. Prahy 
bylo provedeno vyvěšením na úředních deskách MHMP a obesláním vyzvaných orgánů v souladu s 
§ 50 staveb.zákona. Dokumentace projednávaných návrhů změn byla od 12.9.2013 do 29.10.2013 
vystavena k nahlédnutí u pořizovatele – Odboru územního plánu MHMP a na internetové adrese 
www. praha.eu. Stanoviska a připomínky vznesené v průběhu společného jednání k návrhům změn 
vlny 07  ÚP SÚ hl. m. Prahy byly pořizovatelem vyhodnoceny.  

Na základě § 50 odst. 7)  platného znění zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zajistil pořizovatel – Odbor územního plánu MHMP posouzení společného 
jednání nadřízeným orgánem (MMR ČR), který podle svého vyjádření ze dne 18.12. 2013 neshledal 
žádné nedostatky. 

Oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhů změn vlny 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy, vydávané 
formou opatření obecné povahy, bylo provedeno vyvěšením na úředních deskách MHMP a úředních 
deskách příslušných MČ. Dokumentace projednávaných návrhů změn vydávaných formou opatření 
obecné povahy byla po celou dobu veřejného projednání od 30.3.2014 do 29.4.2014 vystavena 
k nahlédnutí u pořizovatele – Odboru stavebního a územního plánu MHMP (SUP MHMP, dříve OUP 
MHMP) a na internetové adrese www. praha.eu.  

Pořizovatel – Odbor stavební a územního plánu MHMP ve svém vyhodnocení společného jednání a 
veřejného projednání návrhu změny Z1830/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy respektoval požadavek 
stavebního zákona, který mu ukládá dodržet dobu, ve které musí být stanoviska dotčených orgánů 
(DO), námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch nebo námitky zástupce veřejnosti a ostatní připomínky k 
návrhu změny ÚP pořizovateli doručeny. K vyjádřením zaslaným pořizovateli po této době nebylo 
přihlédnuto. 

Vyjádření, vznesená v průběhu společného a veřejného projednání návrhu změny Z1830/07 ÚP SÚ 
hl.m. Prahy byla pořizovatelem vyhodnocena (vyhodnocení včetně vyhodnocení společného jednání 



 2 

je uvedeno v příloze č. 1 návrhu usnesení). S řešením změny Z1830/07 nesouhlasí Občanské 
sdružení Jinonice – Vidoule a 15 fyzických osob. 

V roce 2006 městská část Praha 5 nesouhlasila s podáním podnětu na pořízení změny, dále pak ve 
svých vyjádřeních se zadáním a návrhem změny Z1830/07 souhlasila.  

Námitky k návrhu změny, uplatněné dle § 52 odst. 2) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebyly podány.  

Zásadní připomínky městských částí k návrhu změny, uplatňované podle §25 c) obecně závazné 
vyhlášky hl.m. Prahy č. 55/2000 Sb. Sb. hl.m. Prahy, v platném znění, kterou se vydává Statut hl.m. 
Prahy, nebyly podány.  

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP1069352/2014/SUP ze dne 24.7.2014) byly dotčené orgány ve 
smyslu § 53 odst. 1) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyzvány k uplatnění svých stanovisek k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a k návrhu  vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny. Ve stanovené lhůtě 
pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko.  
 
Materiál byl projednán ve Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP dne 12.2.2015  (příloha č. 
2 důvodové zprávy), který s výsledkem projednání změny souhlasil a doporučil změnu schválit.  
Na jednání Komise RHMP pro změny ÚP hl.m. Prahy, které se konalo dne 20.7.2015, bylo 
doporučeno vydání změny přerušit (zápis z jednání KUP je přílohou č. 3 návrhu usnesení). 

Na základě výsledků je návrh změny ÚP SÚ hl. m. Prahy předkládán k projednání v Radě hl. m. 
Prahy s doporučením postoupit dokumentaci k projednání a přerušení v ZHMP.  

 
Návrhy všech projednávaných změn vlny 07 (2.část) ÚP SÚ hl. m. Prahy jsou uvedeny v příloze č. 1 
důvodové zprávy.  

Veškeré podklady z projednání návrhů změn vlny 07 (2.část) Územního plánu sídelního útvaru hl.m. 
Prahy jsou uloženy u pořizovatele – Odboru stavebního a územního plánu MHMP, Jungmannova 
29/35, 111 21 Praha 1, (od 1.4.2015 Odboru územního rozvoje – UZR MHMP). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy důvodové zprávy:   
1. návrh změny Z 1830/07 (na CD – součástí tisku R-14980) 
2. zápis z VURM ze dne 12.2.2015 (na CD – součástí tisku R-14980) 
3.   návrh usnesení ZHMP k tisku Z-2896 

 



Příloha č. 1 důvodové zprávy: 
 
(v digitální podobě na CD – součástí tisku R-14980) 
 



 
Příloha č. 2 důvodové zprávy: 

 
 
 
(v digitální podobě na CD – součástí tisku R-14980) 
 




