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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

O oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

O ano O ne
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Navrhovatel jedná:

O samostatně

O je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

O ano O ne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Cílem úpravy územního plánu je úprava funkčních ploch OV-F, SV-I, SV-J na plochu SV - I
s příslušně odpovídajícím koeficientem podlažních ploch vycházejících z respektování
současné okolní zástavby daného území.

Účelem je konsolidace rozdrobených ploch s rozdílným způsobem využití.

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Původní funkční plochy ÚPnSÚ: OV-F, SV-J a SV-I

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Vytvoření podmínek pro revitalizaci autobusového nádraží Palmovka, sjednocení
rozdrobených ploch a přizpůsobení městské struktury okolnímu území.

Sjednocením regulace v rámci bloku na SV-I bude umožněna výstavba městského bloku,
který reaguje hmotově na bezprostřední okolí.

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění rnajitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části.,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ SSa, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu zrněny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh zrněny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Doplnění městské struktury na místě autobusového nádraží Palmovka

NÁVRH OBSAHL' Zi\'IĚNY l'LEMNÍHO PLÁNU

POPIS NA\.RHOV..\.:'11 F: Z.\tl F:N V

Cílem úpravy územního plánu je úprava funkčních ploch OV-F, SV-I, SV-J na plochu
SV - I s příslušně odpovídajícím koeficientem podlažních ploch vycházejících
z respektování současné okolní zástavby daného území.

Účelem je konsolidace rozdrobených ploch s rozdílným způsobem využití.

Dotčené pozemky v k.ú. Libeň: 3884/1, 3884/4 a další dle zákresu
(soutisk_katastr_UP_ortofoto)

Původní funkční plochy ÚPnSÚ: OV-F, SV-J a SV-I viz příloha
Celková výměra území navrženého ke změně: 18.080 m2
Nové funkční plochy po změně: SV
Koeficient míry využití území nové funkční plochy: I

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEIVINlHO PLÁNU

Vytvoření podmínek pro revitalizaci autobusového nádraží Palmovka, sjednocení
rozdrobených ploch a přizpůsobení městské struktury okolnímu území.

Sjednocením regulace v rámci bloku na SV-I bude umožněna výstavba městského
bloku, který reaguje hmotově na bezprostřední okolí.



A. Průvodní zpráva k žádosti o změnu ÚP v lokalitě autobusového nádraží Palmovka A. Průvodní zpráva k žádosti o změnu ÚP v lokalitě autobusového nádraží Palmovka

Lokalita : Praha 8, Palmovka

Řešené území leží na ploše současného autobusového nádraží v lokalitě Palmovka mezi ulicemi
Na žertvách, Ronkova, Na Hrázi a Ludmilina v katastrálním území Libeň. Toto území v územním
plánu v současnosti zahrnuje tři funkční plochy OV- F o rozloze 1.014 ha, SV- I o rozloze 0,373 ha
a SV- J o rozloze 0,4208 ha.

Graficky viz. příloha č.1- snímek katastru se zákresem hranic dotčených ploch územního plánu
Seznam pozemku dotčených zrněnou funkčních ploch viz. příloha č.2

A.2. Popis navrhované změny

Cílem úpravy návrhu územního plánu je zrněna funkčních ploch OV-F, SV-I a SV-J na plochu SV
I s příslušně odpovídajícím koeficientem podlažních ploch vycházející ze současné okolní
zástavby. Pro novou všeobecně smíšenou blokovou zástavbu navrhujeme koeficient podlažních
ploch I.

Účelem zrněny územního plánu je konsolidace rozdrobených funkčních ploch územního plánu do
jedné funkční plochy. Jedná se o plochy tři funkčních ploch: OV- F o rozloze 1.014 ha, SV- I o
rozloze 0,373 ha a SV-Jo rozloze 0,4208 ha, které by po konsolidaci tvořily jednu funkční plochu
SV-I.

Viz. příloha č.3 Zákres území , na kterém je změna navrhována, na podkladu územního plánu
Viz. příloha č.4 Návrh změny územního plánu na podkladu územního plánu

Navrhovaná definice ploch je:

SV-I

Celkově je rozloha území: 1.4345 ha

Stávající definice dotčených ploch územního plánu je:

OV-F
Výměra: 1.0137 ha

OV - všeobecně obytné

Hlavni využití:

Plochy pro bydlení s možností umísťováni dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

zařízení sociálních služeb, malá ubytovací zařízeni, drobná nerušící výroba a služby, veterinární
zařízení a administrativa v rámci staveb pro bydlení, sportovní zařízeni, obchodní zařízeni s
celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m2, zařízení veřejného stravováni.
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové,
plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedeni technické
infrastruktury.

Podmíněně přípustné využiti:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a
odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: vysokoškolská zařízeni, stavby
pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízeni záchranného bezpečnostního systému,
obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, ubytovací
zařízeni, 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 garáži a
polyfunkčních objektu, stavby, zařízeni a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Pro podmíněně
přípustné využiti platí, že nedojde ke sníženi kvality prostředí a pohody bydlení a jinému
znehodnoceni nebo ohroženi využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu
s charakterem lokality a podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu
s cíli a úkoly územního plánováni.

·Ki:',

I při průměrné

I Typický c;:harakter
miliimálrií zástavby

.~o-efiCient
zeleně.

podlažnosti

I zástavba městského0,25 I do 3
typu

----
0,4 4 zástavba městského

typu

F 1,.4 I 1,B

0,45 5 rozvolněná zástavba
městského typu

---
0,45 j 6avice I rozvolněná. zástavba

městského typu

Přípustné využití:

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízeni pro děti a mládež, školy,
školská a ostatní vzdělávací zařízeni, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízeni,
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A. Průvodní zpráva k žádostí o změnu ÚP v lokalitě autobusového nádraží Palmovka A. Průvodní zpráva k žádosti o změnu ÚP v lokalitě autobusového nádraží Palmovka

SV-I
Výměra: 0.373 ha

SV - všeobecně smíšené

Hlavní využití:

Plochy pro umístěni polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčnich staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybaveni, sport a služby, při zachováni polyfunkčnosti
území.

Přípustné využití:

Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybaveni v souladu s hlavním využitím, s převažující
funkci od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního
funkčního členěni s obchodním parterem), obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízeni, školy, školská
a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízeni, mimoškolní zařízeni pro.děti a mládež, zdravotnická
zařízeni, zařízeni sociálních služeb, zařízeni veřejného stravováni, ubytovací zařízeni, církevní
zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízeni, drobná nerušící výroba a služby,
hygienické stanice, veterinární zařízeni v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná část garáži 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 zařízeni technické infrastruktury
v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedeni technické infrastruktury. Parkovací a odstavně plochy,
garáže.

Podmíněně přípustné využití:

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

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využiti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s
charakterem lokality a podmínkami a limity v ni stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s
cíli a úkoly územního plánováni.

Typici(ý' charakter: zástavby

0,1 do4 velmi kompaktní zástavba městského typu

I 0,25 5 kompaktní zástavba městského typu

2,6 I 3,2
0,3 6 kompaktní zástavba městského typu

0,3 7 zástavba městského typu

0,35 8 a více zástavba městského typu

SV-J
Výměra: 0.4208 ha

-------------------------·---···-----
SV - všeobecně smíšené

Hlavní využití:

Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčnich staveb pro bydlení,
obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybaveni, sport a služby, při zachováni polyfunkčnosti
území.

Přípustně využití:

Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybaveni v souladu s hlavním využitím, s převažující
funkci od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního
funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízeni s celkovou hrubou podlažní plochou
nepřevyšující 8 000 m2, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízeni, školy, školská
a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízeni, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická
zařízeni, zařízení sociálních služeb, zařízeni veřejného stravováni, ubytovací zařízeni, církevní
zařízeni, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízeni, drobná nerušící výroba a služby,
hygienické stanice, veterinární zařízeni v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací
stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáži a polyfunkčních objektu,
stavby, zařízeni 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 vedeni technické
infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Podmíněně přípustné využití:

Monofunkčni stavby pro bydlení nebo občanské vybaveni 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 zařízeni s
celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízeni záchranného bezpečnostního
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A. Průvodní zpráva k žádostí o změnu ÚP v lokalítě autobusového nádraží Palmovka A. Průvodní zpráva k žádostí o změnu ÚP v lokalítě autobusového nádraží Palmovka

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 znehodnoceni 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 plánováni.

0,3 do 8 solitéry, výSkové domy

0,35 10 solitéry, výškové domy
2,6 13,2

I 0,4 12 solitéry, výškové domy

0,4 13avíce .solitéry, výškové domy

A.3. Údaje o současném využítí ploch dotčených návrhem navrhovatele

V současné době jsou plochy převážně využívány jako dopravní terminál pro autobusy ve vazbě
na metro linku B. Jedná se o platformu výškově na úrovni ulice Na Žertvách, pod kterou vede
podchod z metra B do ulice Na Hrázi. Dále zde stojí zůstatek historického městského bloku.
Veškeré stažené podklady k danému území včetně zákresu plánovaného objektu viz. příloha č.5
zpracovaná na základě aktuálních podkladů ÚAP 2016.

A.4. Důvody pro pořízení změny ÚP

s ustanovením, které poukazuje na územní plánováni, které ve veřejném zájmu určuje podmínky
pro hospodárné využíváni zastavěného území a vymezeni zastavitelných ploch s ohledem na
potenciál jejich rozvoje a dále. s ustanovením, kde územní plánováni zajišťuje předpoklady pro
udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využiti a prostorového
uspořádáni území s cílem dosaženi obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů
na rozvoji území.

Změna územního plánu pomůže vytvořit kompaktní zástavbu, tím pádem větší odstup od zástavby
od ulice Na Hrázi, umožní rozšíření veřejného prostoru směrem k této ulici, lepši vazby na okolí při
zachování smíšené funkce, tak jak ji nově bude definovat funkční plocha SV- I. Umožní lepši
skladbu funkční náplně uvnitř plánovaného polyfunkčního objektu, tak aby bylo možno vybudovat
obchodní a bytové plochy ve správných poměrech, které dokládá podkladová studie. viz. příloha č.
5.

Cílem změny územního plánu je konsolidovat rozdrobenost ploch v jednu funkční plochu
reprezentující smíšenou městskou funkci formou kompaktní blokové zástavby,
charakterizovanou kódem SV-I. Tím dojde k narovnání poměrů umožňujících zacelit území
shodným typem výstavby, jaká je též reprezentována sousedními městskými bloky

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:

Příloha č.1 Snímek katastru se zákresem hranic dotčených ploch územního plánu
Příloha č.2 Seznam pozemků dotčených změnou funkčních ploch
Příloha č.3 Zákres území, na kterém je změna navrhována na podkladu územního plánu
Příloha č.4 Návrh změny územního plánu na podkladu územního plánu

Záměrem změny územního plánu je návrh vhodnějšího využití území, který je podmíněný touto
změnou územního plánu. Studie je podkladem pro jednání s orgány městské části Prahy 8,
Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, s vlastníky v území a s dotčenými orgány a institucemi
státní správy.

Územní plán v platném znění, nerespektuje současný stav území. V zastavitelné ploše, která nyní
slouží mimo jiné převážně funkci dopravního terminálu, neúčelně definuje tři funkční plochy s dvěma
odlišnými náplněmi a třemi regulativy míry zastavění. Po vymístění terminálu a při návrhu nového
objektu se nabízí řešení v podobě vhodného doplnění struktury města typickou blokovou zástavbou,
která je viditelná v okolí a běžná v oblasti Libeň. K tomuto řešení výrazně přispěje plocha
definovaná územním plánem jako sjednocená v jednu.

Tento návrh změny je zcela v souladu s ust. §§ 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména
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Přiloha č.2 Seznam pozemku dotčenYch změnou funkén lch ploch

Plocha OV-F
druh pozemk u dle vyměra ve

městská část katastrálnl ůzemi parc.č. viastnik katastru nemovitosnl výměra funkčnl ploše

Palmovka Business Center s.r.c..
Ječná 510/14, Novt: Město,

Praha 8 Libeň 2871 12000 zastavěná plocha a nédvcřl 395 4

Billa Reality spol. sr.u., č.p. 67,
Praha 8 Libeň 2891/1 25101 Modletice zastavěná plocha a nádvori 1614 2
Praha 8 Libeň 2891/2 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 109 109
Praha 8 Libeň 2910/3 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 8 8
Praha 8 Libeň 2910/4 Hlavnl město Pratte ostatnl plocha 718 505
Praha 8 Libeň 2917 DP hl.m.Prahy, e.s. ostatnl plocha 524 524
Praha 8 Libeň 2918 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 5912 3042
Praha 8 Libeň 2923/2 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 373 172
Praha 8 Libeň 2924/5 DP hl.m.Prahy, a.s . ostatnl plucha 2767 1559
Praha 8 Libeň 2924/6 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 58 58
Praha 8 Libeň 2926/20 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 76 1,5
Praha 8 Libeň 2938 DP hl.m.Prahy, a.s. zastavěná plocha a nádvoř! 29 29
Praha a Libeň 2939/1 DP hl.rn.Prahy, e.s. zastavěná plocha a nadvcň 29 29
Praha 8 Libeň 2944 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 304 304
Praha 8 Libeň 2945 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatnf plocha 337 337
Praha 8 Libeň 2946 OP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 252 252
Praha 8 Libeň 2947/1 DP hl.m.Prahy, e.s. ostatní plocha 489 489
Praha 8 Libeň 2947/2 DP hl.m.Prahy, a.s . ostatnl plocha 191 187

Veleba Vladimir MUDr., Na Hrázi
519/32, 293 278

Praha 8 Libeň 2948/1 Libeň 18000 Praha 8 ostatnl plocha
Brychtová Jana Mgr., Feřtekova

557/18, 670 670
Praha 8 Libeň 2948/2 Bohnice 18100 Praha 8 ostatnl plocha

Veleba \lladimir MUDr., Na Hrázi
2949 519/32, 331 69

Praha 8 Libeň Libeň 18000 Praha 8 zastavěna plocha a nádvoťl
Chen Jiahao, Na Ovčáckém

2950 1650/13, 239 26
Praha 8 Libeň Dubeč 10700 Praha 1.0 zastavěná plocha a nii.dvoff
Praha 8 Libeň 3881/1 Hlavní město Píaha ostatnl plocha 2978 1517
Praha 8 Libeň 3882 DP hl.m.Prahy, a.s . ostatnf plocha 572 10
Praha 8 Libeň 3883/1 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 109 109
Praha 8 Libeň 3883/3 OP hl.m.Prahy, a.:.. ostatnl plocha 8 8
Praha 8 Libeň 3883/4 Hlavní město Praha ostatnl plocha 718 505
Praha 8 Libeň 3884/1_ DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 5912 , 3042
Praha 8 Libeň 3884/2 OP hl.m.Prahy, IU. ostatnl plocha 373 172
Praha 8 Libeň 3884/4 DP hl.m.Prahy, a.e. ostatnl plocha 2767 1559
Praha 8 Libeň 3884/6 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatni plocha 76 1,5

Pfiloha č.2 Seznam pozemku dotčených změnou funkčních ploch

Plocha SV-I
druh pozemku dle výměra ve

městská část katastraln! ůzemi parc.č. vlastník katastru nemovitosnl vý111i:ra funkční ploše
Praha 8 Libeň 2918 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plucha 5912 2150
Praha 8 Libeň 2926/18 DP hl.m.Prahy, a.s. cstatnl plocha 307 137
Praha 8 Libeň 2926/22 Hlavni město Praha ostatni plocha 2978 30
Praha 8 Libeň 2927/8 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocho. 591 0,2
Praha 8 Libeň 2931/1 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 1140 790
Praha 8 Libeň 2934 DP hl.m.Prahy, e.s. zastavěna plocha a nildvoři 48 40
Praha 8 Libeň 2939/2 DP hl.m.Pratry. a.s. zastavěna plocha a nildvoťi 3o 33
Praha 8 Libeň 2940/1 DP hl.m.Prahy, a.s. zeetavěne plocha; a nitdvoři 101 101
Praha 8 Libeň 2940/2 DP hl.m.Prahy, a.s , zastavěné plocha a niidvofi 67 67
Praha 8 Libeň 2941 DP hl.m.Prahy, a.s. zastavěná plocha a nadvofi 111 111
Praha 8 Libeň 2943 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatni plocha 265 265
Praha 8 Libeň 3884/1 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 5912 2150
Praha 8 Libeň 4013/4 Hlavni město Praha ostatnl plocha 2978 30

Plocha SV-J
druh pozemku dle výměra ve

rnéstská část katastrálnl ůzeml parc.č. vlastník katastru uernovitosnt vymt:ra funkční ploše
Praha 8 Libeň 2910/1 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatni plocha 167 167
Praha 8 Libeň 2910/2 DP hl.m.Prahy, a.s . ostatni plocha 43 43
Praha 8 Libeň 2910/4 Hlavní město Praha cstatul plochá 718 197
Praha 8 Libeň 2918 OP hl.m.Prahy, a.s . ostatní plocha 5912 720
Praha 8 Libeň 2923/1 OP hl.m.Prahy, a.e. zastavěná plucha a nádvcřt 251 251
Praha 8 Libeň 2923/2 DP hl.m.Prahy, e.s. ostalní plocha 373 201
Praha 8 Libeň 2924/1 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 147 147
Praha 8 Libeň 2924/2 DP hl.m.Prahy, a.e. ostatní ptcche 211 211
Praha 8 Libeň 2924/3 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 3 3
Praha e Libeň 2924/4 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 64 64
Praha 8 Libeň 2924/5 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatnl plocha 2767 1208
Praha 8 Libeň 2926/16 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 143 34
Praha 8 Libeň 2926/17 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatni plocha 27 13
Praha 8 Libeň 2926118. DP hl.m.Prahy, a.s . ostatní plocha 307 78
Praha 8 Libeň 2926/20, DP hl.m.Prahy, 1:1.t;;. ostatni plocha 76 74,5
Praha 8 Libeň 2926/21 DP hl.m.Prahy, 1:1.s. ostatnt plocha 89 89
Praha 8 Libeň 2927/5 DP hl.m.Prahy, a.s . ostatní ctccna 27 1,75
Praha 8 Libeň 2931/1 DP hl.m.Prahy, e.s. ostatni plocha 1140 350
Praha 8 Libeň 2931/2 DP hl.m.Prahy, <1.s. cstatn! plocha 37 37
Praha 8 Libeň 2931/3 DP hl.m.Prahy, <1.s. ostatnt plocha 85 85
Praha 8 Libeň 2931/4 DP hl.m.Prahy. a.s. esteuu plocha 24 24
Praha 8 Libeň 2931/5 OP hl.m.Prahy, e.e. osteuu plocha 149 149
Praha 8 Libeň 2931/6 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 43 43
Praha 8 Libeň 2933 DP hl.m.Prahy, a.s . zastavěna plocha a nécvcřt 26 28
Praha 8 Libeň 2934 DP hl.m.Prahy, a.s. zastavěna plccna a nécvcřt 4' 8
Praha 8 Libeň 3883/4 Hlavni město Praha ostatní plocha 716 197
Praha 8 Libeň 3884/1 DP hl.m.Prahy, a.s ostatnl plocha 5912 720
Praha 8 Libeň 3884/2 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatni plocha 373 201
Praha 8 Libeň 3884/3 OP hl.m.Prahy, e.s . ostatn I plocha 64 64
Praha 8 Libeň 3884/4 DP hl.m.Prahy, a.s. cstanu plocha 2767 1208
Praha 8 Libeň 3884/6 DP hl.m.Prahy, a.s. ostatní plocha 76 74,5
Praha 8 Libeň 3884n DP hl.m.Prahy, a.s. o~tatni plocha 89 89
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
1 Oi zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc:NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano Dne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

Dano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

2



II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Dotvoření městské struktury jako zázemí lesoparku Bílá skála
změna využití: z PS na OB - Da ZMK

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

PS

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Vytvoření podmínek pro rozvoj zázemí lesoparku, jeho zpřístupnění a zatraktivnění.
Posílení městské struktury na hraně transformačního území.

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁSTB.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

O snímek katastrální mapy

O přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

O zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

O v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části.,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

O návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

O stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

O doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

O další přílohy (vypište)
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Dotvoření městské struktury jako zázemí lesoparku Bílá skála

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

POPJS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Dotvoření městské struktury jako zázemí lesoparku Bílá skála
změna využití: z PS na OB - D a ZMK

Dotčené pozemky v k.ú. Libeň: části pozemků 394, 395/1, 396/1
další dle zákresu

pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: PS, viz příloha
Celková výměra území navrženého ke změně: 2,4 ha
Nové funkční plochy po změně: OB - Da ZMK
Koeficient míry využití území nové funkční plochy: D

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vytvoření podmínek pro rozvoj zázemí lesoparku, jeho zpřístupnění a zatraktivnění.
Posílení městské struktury na hraně transformačního území.
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako přtslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc:NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

O orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

O fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

O oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

O ano O ne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz příloha Katastrální mapa

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

D ano Dne·

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

2



II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Transformace intenzivně využívané zemědělské půdy za areálem léčebného ústavu
Bohnice na přírodě bližší plochy LR, NL a ZMK, 503

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha Návrh obsahu změny územního plánu .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Zajištění krajinného východně-západního propojení v souladu se zásadami územního
rozvoje.

V Praze .

podpis žadatele nebo jeho zástupce

dne ......... 28. 5. 2019
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ČÁSTB.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části.,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § I Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Vytvoření krajinného zázemí města

N,\. \'RB OBS.\HlJ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLJ\NU

POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Transformace intenzivně využívané zemědělské půdy za areálem léčebného ústavu
Bohnice na přírodě bližší plochy LR, NL a ZMK, S03

Dotčené pozemky v k.ú. Bohnice: dle zákresu

pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: OP
Celková výměra území navrženého ke změně: 26,6 ha
Nové funkční plochy po změně: LR, NL, ZMK, S03

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zajištění krajinného východně-západního propojení v souladu se zásadami územního
rozvoje.
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
1 0i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části. ·

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

O fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano D ne
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Navrhovatel jedná:

O samostatně

O je zastoupen
jméno, přijmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-rnail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

O ano O ne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

2



II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Prověření dopravního napojení Čimického přivaděče.

Přeskupení ploch jižně od ulice Dopraváků s ohledem na skutečný stav území se záměrem
rozvoje.

Zajištění krajinného východně-západního propojení v souladu se zásadami územního rozvoje

Zajištění podmínek pro rozvoj Technické infrastruktury města.

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha návrh obsahu změny územního plánu .

.............................- .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Cílem je prověření dopravního napojení Čimic na ul. Ústeckou a overení propojení
Čimického a Ďáblického háje (viz ZÚR a ÚAP), uvedení ÚP do souladu se skutečným
stavem a k přeskupení ploch.

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění rnajitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části.,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Prověření dopravního napojení Čimického přivaděče a propojení
krajinné zeleně s přeskupení ploch

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLr\NU

POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Prověření dopravního napojení Čimického přivaděče.

Přeskupení ploch jižně od ulice Dopraváků s ohledem na skutečný stav území se
záměrem rozvoje.

Zajištění krajinného východně-západního propojení v souladu se zásadami územního
rozvoje

Zajištění podmínek pro rozvoj Technické infrastruktury města.

Dotčené pozemky v k.ú. Čimice: .... dle zákresu

pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: viz příloha
Celková výměra území navrženého ke změně: viz příloha

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Cílem je prověření dopravního napojení Čimic na ul. Ústeckou a ověření propojení
Čimického a Ďáblického háje (viz ZÚR a ÚAP), uvedení ÚP do souladu se skutečným
stavem a k přeskupení ploch.
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano D ne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněnájednatjménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

Dano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

2



II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilanci > hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

viz příloha Návrh obsahu změny územního plánu
viz příloha Návrh změny

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha Návrh obsahu změny územního plánu .

. . . . . ; ~; ~~ .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Hospodárné využití infrastruktury (ul. K Mlýnu) a naplnění potenciálu pro území
krajinného rozhraní, tj. výstavba fronty domů se záhumeními zahradami a záhumení
cestou; viz též problémový výkres ÚAP

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁSTB.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

O snímek katastrální mapy

O přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

O zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

O v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

O návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

O stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

O doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

O další přílohy (vypište)
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Dotvoření severní fronty ulice K Mlýnu

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsahem změny územního plánu je:

1) změna funkční plochy : ZMK na OB
Dotčené pozemky parc. č.: pozemky 990/117, 118, 119 a 133, 993/3; dále části pozemků
990/111, 112,121, 993/2 k. ú. Čimice
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: ZMK a OP
Celková výměra území navrženého ke změně: dle přílohy
Nové funkční plochy po změně: OB

2) změna funkční plochy OP na OB
Dotčené pozemky parc. č.: 1085, 1087/2, 1087/4 a dále části pozemků 1080, 1089,
1086, 1083/66,76,96 a 1091/18 k. ú. Čimice
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: OP
Celko:Vá výměra území navrženého ke změně: dle přílohy
Nové funkční plochy po změně: OB

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Účel změny:

Hospodárné využití infrastruktury (ul. K Mlýnu) a naplnění potenciálu pro území
krajinného rozhraní, tj. výstavba fronty domů se záhumeními zahradami a záhumení
cestou; viz též problémový výkres ÚAP
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

O orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

O fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

O oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

O ano O ne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

D ano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

.......................................................................................................... ~ .
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Nahrazení plochy pro dopravní infrastrukturu (DP) plochou pro sport (SP), viz návrh
změny ÚP

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

DP

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Vytvořit podmínky pro vybudování rozsáhlého přírodního území s rekreační
a ekologickou funkcí (viz ZÚR, transformační oblast T/2) .
Pro implementaci Koncepce pražských břehů, tj. využití Maninské kosy pro sportovní
účely

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

' ' 

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)

4



Revitalizace Maninské kosy

NJ\.VRH OBSAHC Z:\JĚN'\: ÚZEMNÍHO PLÁ.NU

POPI~ NA\ RHOV.-\NF. ZMĚNY

Nahrazení plochy pro dopravní infrastrukturu (DP) plochou pro sport (SP).

Dotčené pozemky v k.ú.Libeň: pozemek 4003/47 a část pozemku 4003/2, další dle
zákresu, pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu

Původní funkční plochy ÚPnSÚ: DP
Celková výměra území navrženého ke změně: viz příloha
Nové funkční plochy po změně: SP

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Důvod změny: vytvořit podmínky pro vybudování rozsáhlého přírodního území s
rekreační a ekologickou funkcí (viz ZÚR, transformační oblast T/2) a pro implementaci
Koncepce pražských břehů, tj. využití Maninské kosy pro sportovní účely
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
11 O 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
1 Oi zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



1. 
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
Vpřípadě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

O orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

O fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano Dne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

D ano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

................. : · ; : : '• -~ .
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Podnět k přeskupení ploch s rozdílným využitím a uvedení ÚP do souladu se skutečným
stavem a reálným potenciálem území

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha návrh obsahu změny územního plánu .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Přeskupení ploch s rozdílným využitím a uvedení ÚP do souladu se skutečným stavem a
reálným potenciálem území

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Soulad se skutečným stavem - přeskupení ploch se skutečným
stavem na Košince

NÁVRH OBSAHL ZMĚNY ÚZEM~ÍHO PL\NU

POPI"i NAVRHOVANÉ ZMĚ.Y\'

Podnět k přeskupení ploch s rozdílným využitím a uvedení ÚP do souladu se
skutečným stavem a reálným potenciálem území

Dotčené pozemky v k.ú. Libeň: pozemky 13/21,44,45,87,86, 24/2, 72/3; části pozemků
10/2, 13/12, 14,22,34,43,83,85,97, 22/1, 71/2, 3704/1, 3709/4

pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: ZP, ZMK, SV-D, SP,
Celková výměra území navrženého ke změně: viz Návrh změny ÚP

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přeskupení ploch s rozdílným využitím a uvedením do souladu se skutečným stavem
územního plánu
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnějši požadavky podle ust. §
1 0i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části. ·

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

O orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, přijmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

O fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, přijmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano Dne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

Dano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

........................................................................• · ~ · .
. ....................................................................................................................................................................... ·.....
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Změna funkčního využití v oblasti zastavěné zahrádkářské osady na OB, viz příloha
Návrh změny ÚP

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha návrh obsahu změny územního plánu .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Uvedení Územního plánu do souladu se skutečným stavem v území a umožnění rozvoje
daného území

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povínné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovínné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Nad Kotlaskou Ill

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Změna funkčního využití v oblasti zastavěné zahrádkářské osady na OB

Dotčené pozemky v k.ú. Libeň: 2982/1, 2983/1 a další dle zákresu

pozemky jsou uvedeny v příloze tohoto návrhu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: ZP
Celková výměra území navrženého ke změně: 1,3 ha
Nové funkční plochy po změně: OB, ZP, viz příloha Návrh změny ÚP

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Uvedení Územního plánu do souladu se skutečným stavem v území a umožnění
rozvoje daného území
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano Dne

Stránka 1 z 4



Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

D ano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

2



II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Vytvoření podmínek pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém
kopci dle podkladové studie.
Podnět k prověření realizovatelného řešení napojení komunikací Pod Plynojemem -
Balabenka {S2),

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha návrh obsahu změny územního plánu .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

vytvoření podmínek pro rozvoj sportovních zařízení na Palmoveckém kopci dle studie
Palmovecký kopec, vytvoření podmínek pro polycentrický rozvoj města a rozvoj
významných center s podílem celoměstských funkcí - Palmovka {viz ZÚR 2.2.2. f);
podnět k prověření napojení komunikací Pod Plynojemem - Balabenka {S2)

V Praze . dne 28. 5. 201

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

D snímek katastrální mapy

D přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

D v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

D stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

D stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Revitalizace okolí Libeňského plynojemu a prověření dopravní
napojení ulice Pod Plynojemem a Balabenky

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obsahem změny územního plánu je:

Vytvoření podmínek pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém
kopci.
Prověření realizovatelného řešení napojení komunikací Pod Plynojemem - Balabenka
(S2),

1) změna funkční plochy : ZP na SP, ZP,IZ,S2,ZVO,DZ
Dotčené pozemky parc. č.: dotčené pozemky: 4030/1,58,59,60 k. ú. Libeň
Původní funkční plochy ZP, SP, IZ, S2, ZVO, OZ
Celková výměra území navrženého ke změně: dle podkladové studie
Nové funkční plochy po změně: SP,ZP, IZ,S2,ZVO,DZ dle podkladové studie

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Účel změny:
Vytvoření podmínek pro rozvoj sportovně rekreačního zázemí čtvrti na Palmoveckém
kopci.
Prověření realizovatelného řešení napojení komunikací Pod Plynojemem - Balabenka
(S2),
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 v návaznosti na § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh podán
v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty na pořízení změn/úprav ÚP pouze prostřednictvím městských
částí, na jejichž území předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských
částí, musí být totožný návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

[8J orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail, informace
jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano [8J ne
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Navrhovatel jedná:

~ samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název nebo
obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba
oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu.

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

~ ano D ne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Podnět k odstranění VRÚ a podrobnému určení funkčního využití ploch na základě
podkladové studie. Řešené území je možné {v případě potřeby dořešit napojení na okolní
městské struktury) rozšířit za hranice VRÚ.

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
.... PS, OB-A, LR, OV, IZ, ZP, ZVS, Dz, ZMK, SP, Sl, S2, VRÚ, ÚSES .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Vytvoření podmínek pro implementaci Koncepce pražských břehů, tj. aktivaci iniciačního
bodu Trojská brána, propojení obytných čtvrtí s Trojskou kotlinou a zmírnění poškození
lokality infrastrukturními zásahy pomocí urbanizace anebo revitalizací krajiny; dále
ověření rozvoje vysokoškolského areálu {viz ZÚR, S0/1)

V Praze . dne ......... 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁSTB.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

IZ] snímek katastrální mapy

IZ] přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

D zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

IZ] v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

IZ] návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

IZ] stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

IZ] stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

D doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán fyzickou
nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší než 3 měsíce

D další přílohy (vypište)
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Odstranění velkého rozvojového území Pelc - Tyrolka

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Rozloha [m2]:
2,7 ha

původní stav ÚP:
PS, OB-A, LR, OV, IZ, ZP, ZVS, Dz, ZMK, SP, S1, S2, VRÚ, ÚSES

navrhovaný stav ÚP:
nové funkční využití na základě podkladové studie

dotčené pozemky v k.ú. Libeň:
449/2, 439/2, 559/1, 452, 474/1, 488,485,496,481,480, 404/21, 566/1, 3753/5,
404/14, 404/22, 607/2, 3753/1, 544, 555/1, 572/3, 636/7, 3748, 422/2, 654/3, 404/16,
404/7, 3736/6, 3980, 493/57, 439/4, 526, 529, 4110/6, 563/2, 493/5, 533/1, 491, 482,
404/4, 3750, 435/2, 3753/3, 552, 546/3, 546/4, 554/1, 569, 554/2, 628, 411/6, 404/3,
404/5, 493/20, 493/3, 493/51, 490/9, 567, 591, 588, 610/2, 607/4, 607/3, 572/1, 573/2,
586, 584/1, 627, 418/5, 404/2, 396/3, 3736/1, 493/6, 493/58, 493/59, 493/60, 4110/4,
527, 4110/3, 563/5, 493/53, 493/52, 562/1, 562/2, 468, 483, 484, 536, 404/26, 559/2,
493/22, 604/2, 589, 404/8, 404/9, 404/12, 538/2, 550, 551, 568/1, 585/2, 636/6, 422/1,
404/28, 397/2, 439/5, 525, 3978, 493/33, 487, 494, 493/32, 540, 404/1, 595, 565, 590,
592, 593, 572/2, 3753/2, 404/25, 418/3, 411/1, 404/13, 404/15, 396/2, 446, 493/27,
3743, 438, 4110/5, 437/2, 439/3, 4110/7, 493/50, 4110/2, 493/1, 563/4, 478, 495, 490/7,
404/6, 594, 604/1, 587, 607/5, 435/1, 607/1, 404/23, 404/11, 539, 555/2, 568/2, 549,
575, 573/1, 570,577, 418/4, 412, 404/17, 404/19, 440/3, 3974, 493/19, 493/4, 4110/1,
493/45, 434,489,486, 490/8, 561, 493/23, 597, 560, 566/2, 596/1, 404/18, 3753/6,
404/24, 3753/7, 610/3, 553,574, 584/2, 585/1, 4104, 397/1, 3736/4, 439/1, 450, 493/21,
493/7, 493/28, 493/2, 532, 493/54, 471, 404/27, 404/20, 596/2, 404/1 O, 3741, 538/1,
537, 585/3, 571, 417/2

Řešené území je možné (v případě potřeby dořešit napojení na okolní městské
struktury) rozšířit za hranice VRÚ.

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vytvoření podmínek pro implementaci Koncepce pražských břehů, tj. aktivaci
iniciačního bodu Trojská brána, propojení obytných čtvrtí s Trojskou kotlinou a zmírnění
poškození lokality infrastrukturními zásahy pomocí urbanizace anebo revitalizací
krajiny; dále ověření rozvoje vysokoškolského areálu (viz ZÚR, S0/1)
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení změny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny 'ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, přijmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail ·

D oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

D ano Dne
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Navrhovatel jedná:

O samostatně

O je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Víz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

O ano O ne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

·········,···············································································································~································.·················
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

viz přílohu Návrh obsahu změny ÚP

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

Původní funkční plochy ÚPnSÚ: SP, ZMK

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Zajistit podmínky pro pořádání akcí sportovního charakteru, zejména doplněním
možnosti ubytování rekreace a návazných služeb s důrazem na soulad přírodních a
krajinných prvků s jejich rekreačním využitím ve shodě se strategií příměstského. .

parku Trojská kotlina.

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce

Stránka 3 z 4



ČÁST B.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

O snímek katastrální mapy

O přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

O zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

O v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části.,
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

O návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

O stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

O doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh zrněny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. m. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

O další přílohy (vypište)
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Rozšíření celoměstského rekreačního centra Šutka

N.c\ VRH OBSAHl ZMĚN\ ÚZE.\INÍHO PLc'-\.NU

Obsahem změny územního plánu je:

Vytvořit plochu pro rozvoj významně celoměstského sportovně rekreačního komplexu.

1) změna funkční plochy SP a ZMK na funkční plochu SV s koeficientem podlažních
ploch F.
Dotčené pozemky parc. č.:1091/1, 1091/8, 1091/9, 1091/10, 1091/11, 1091/17, 1091/18,
1091/24, 1091/31, 792/2, 792/119, k. ú. Troja
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: SP a ZMK
Celková výměra území navrženého ke změně: viz příloha
Nové funkční plochy po změně: SV
Koeficient míry využití území nové funkční plochy: F

2) změna funkční plochy ZMK na funkční plochu SP
Dotčené pozemky parc. č.:1086, 1087/1, 1087/2, 1087/4, 1087/5, 1089, 1091/18 k. ú. Troja
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: ZMK
Celková výměra území navrženého ke změně: viz příloha
Nové funkční plochy po změně: SP

1) změna funkční plochy SP a ZMK na funkční plochu SV s koeficientem podlažních ploch
G
Dotčené pozemky parc. č.:1085, 1086, 1087/1, 1087/2, 1087/5, 1083/79 k. ú. Troja
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: SP a ZMK
Celková výměra území navrženého ke změně: viz příloha
Nové funkční plochy po změně: SV
Koeficient míry využití území nové funkční plochy: G

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Účel změny:

Zajistit podmínky pro pořádání akcí sportovního charakteru, zejména doplněním možnosti
ubytování rekreace a návazných služeb s důrazem na soulad přírodních a krajinných prvků
s jejich rekreačním využitím ve shodě se strategií příměstského parku Trojské kotliny.
viz ZÚR 2.1.1 c) a 2.1.3 b)
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
1 0i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZKRÁCENÝM
POSTUPEM

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgány veřejné správy, městské části a hl. m. Praha mohou podat návrh na pořízení zrněny ÚP (dále jen „podnět")
přímo pořizovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).
V případě, že podnět podávaný městskou částí zasahuje na území více městských částí, musí být totožný návrh
podán v požadované podobě kromě pořizovatele i na všechny ostatní dotčené městské části.

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podněty pouze prostřednictvím městských částí, na jejichž území
předmět změny ÚP zasahuje. V případě, že daný podnět zasahuje na území více městských částí, musí být totožný
návrh podán v požadované podobě na všechny dotčené městské části.

ČÁST A.
I. Údaje umožňující identifikaci navrhovatele
(vyberte jednu z uvedených možností a označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

D orgán veřejné správy
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

D občan obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), telefon, e-mail

D fyzická nebo právnická osoba - mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

O oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické
infrastruktury)
název, adresa, případně název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř.
jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem oprávněného investora, telefon, e-mail,
informace jakou veřejnou dopravní nebo veřejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8 - Libeň

Navrhuje-li pořízení změny ÚP více navrhovatelů, jsou údaje obsažené v bodě I. připojené v samostatné příloze:

O ano O ne
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Navrhovatel jedná:

D samostatně

D je zastoupen
jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování), případně název
nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování),
osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail

Pozemky dotčené návrhem změny ÚP:

Viz Příloha Návrh obsahu změny územního plánu

Jedná-li se o více pozemků, připojuje navrhovatel údaje v samostatné příloze:

D ano Dne

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce

........................................................................................................................................................................... . . 

. . . . . . . . . . . , •,• • ~ • .
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II. Popis navrhované změny
(předmět navrhované iniciace změny ÚP, tj. výstižný popis navrhované změny ÚP, případně doplněný grafickým
zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny
včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)

Účel změny územního plánu je vytvoření rekreačního zázemí celoměstsky významného
sportovně rekreačního areálu Šutka a nástupu do prostoru tzv. Trojské kotliny,
viz přílohu Návrh obsahu změny ÚP,
viz přílohu Návrh změny ÚP

III. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele

....viz příloha návrh obsahu změny územního plánu .

.......................................................... · _ .

IV. Důvody pro pořízení změny ÚP

Součástí komplexního řešení území je navržená plocha LR, 503 a OB, která podporuje
navržené sportovně rekreační využití území a dotvoří v zanedbanou zelenou krajinu
charakterem okolní zástavby.

Celé území bude propojeno veřejnou komunikací jako nástup do Trojské kotliny.
Součástí je dopravní a uliční řešení. Cílem změny je vytvořit dále podmínky pro
implementaci Koncepce pražských břehů, tj. Rozptýlení rekreační zátěže podél
přístupových os Trojské kotliny (ulice Pod Havránkou) a její propojení s iniciačním a
přístupovým bodem (centrum Šutka);

V Praze . dne 28. 5. 2019

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁSTB.

Přílohy k návrhu na pořízení změny ÚP:
(odpovídající možnosti označte křížkem, případně doplňte dále požadované údaje)

a) povinné

O snímek katastrální mapy

O přehledný zákres území, na kterém je změna navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo
výkresu platného územního plánu

O zmocnění majitele/ů pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb

O v případě podání návrhu městskou částí z vlastního podnětu: příslušné usnesení zastupitelstva městské části,_
název, adresa (popř. místo pro doručování), osoba oprávněná jednat za orgán veřejné správy, telefon, e-mail

O návrh obsahu změny územního plánu (dle§ 55a, odst. c, stavebního zákona)

O stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému
obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zdaje možné vyloučit významný vliv na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (dle§ 55a, odst. d, stavebního zákona)

O stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém
i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 1 Oi zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí (dle§ 55a, odst. e, stavebního zákona)

b) nepovinné

O doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k předmětnému území, je-li návrh změny ÚP podán
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hl. ni. Prahy), ne starší
než 3 měsíce

O další přílohy (vypište)
. . .............................................................................................................................................................................
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NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vytvoření rekreačního zázemí areálu Šutka a dotvoření obytné zelené
krajiny

POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Účel změny územního plánu je vytvoření rekreačního zázemí celoměstsky významného
sportovně rekreačního areálu Šutka a nástupu do prostoru tzv. Trojské kotliny. Součástí
je dopravní a uliční řešení

NÁVRH OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

1) změna funkční plochy LR a ZMK na funkční plochu LR
Dotčené pozemky parc. č.:, k. ú. Troja: 1092, 1093, 1095, 1100, 1102/2, 1103, 1104,
1105/1,2,6, 7,8 a další dle zákresu
uvedeny v příloze tohoto dokumentu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: PS
Celková výměra území navrženého ke změně: dle zákresu
Nové funkční plochy po změně: LR

2) změna funkční plochy PS na funkční OB
Dotčené pozemky parc. č.: k.ú. Troja: 1092, 1093, 1095, 1100, 1102/2, 1103, 1104,
1105/1,2,6, 7,8 a další dle zákresu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: PS
Celková výměra území navrženého ke změně: dle zákresu
Nové funkční plochy po změně: OB

3) změna funkční plochy PS na funkční SO 3
Dotčené pozemky parc. č.: k.ú. Troja: dle zákresu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: PS
Celková výměra území navrženého ke změně: dle zákresu
Nové funkční plochy po změně: SO3

4) napojení území na uliční sítě přes stávající plochy ZMK
Dotčené pozemky parc. č.: k.ú. Troja: dle zákresu
Původní funkční plochy ÚPnSÚ: ZMK

a další dle přiloženého zákresu
DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Součástí komplexního řešení území je navržená plocha OB, která podporuje navržené
sportovně rekreační využití území a dotvoří v zanedbanou zelenou krajinu charakterem
okolní zástavby.

Celé území bude propojeno veřejnou komunikací jako nástup do Trojské kotliny.
Součástí je dopravní a uliční řešení. Cílem změny je vytvořit dále podmínky pro
implementaci Koncepce pražských břehů, tj. Rozptýlení rekreační zátěže podél
přístupových os Trojské kotliny (ulice Pod Havránkou) a její propojení s iniciačním a
přístupovým bodem (centrum Šutka);
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Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany přírody
Jungmannova 35/29
11 O 00 Praha 1

V Praze dne 28. května 2019

Věc: Žádost o stanoviska k navrhovanému obsahu změny územního plánu
(podklad pro pořizování změny územního plánu zkráceným postupem)

V souladu s ust.§55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") Vás žádáme
o dvě následující stanoviska:

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu změny územního plánu
včetně uvedení, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona);

2. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgány ochrany přírody podle
ust. § 55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle ust. §
1 Oi zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle ust. § 55a odst. 2
písm. e) stavebního zákona).

Nedílnou součástí této žádosti je návrh obsahu změny územního plánu s výkresy.

Za MČ Praha 8

Příloha:

1. Návrh obsahu změny územního plánu
2. Výkresy ke změně územního plánu


