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Seznam návrh ů CVZ I+II Územního plánu SÚ hl. m. Prahy doporu čených ke schválení ( část) 
 
 

Číslo 
změny 

Městská 
část 

Lokalita P ředmět změny Stav Vým ěry 
změnou 

navrhovaných 
ploch v m 2 

Vyjád ření po řizovatele Dopln ěk návrhu  

 

2331 Praha 6, 
Praha - 
Přední 
Kopanina 

Ruzyně ; Přední Kopanina 
mimoúrovňová křižovatka 
silnice I/7-Lipská a 
Aviatická 

upřesnění tvaru a řešení MÚK 
pro zajištění kapacitního 
příjezdu na letiště Praha-
Ruzyně, vymezení VPS 

SD, S4, DL, 
SUP, ZMK, IZ, 

OP/NL 

IZ -  17544,5 
S4 - 42519,9 
SD -     294,9 
ZMK - 1076,6 

Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí Arnika a Ústav pro ekopolitiku 
(procesní důvody k pořizování CVZ, 
neposouzení SEA). 
Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních 
důvodů (pořizování nového ÚP). 
Změnu lze vydat. 

 

2500 Praha 6 Břevnov část: 660/12, 
660/1,2, 3682/6 

výstavba objektu 
Multifunkčního operačního 
střediska Malovanka 

ZMK ZVO - 4485,3 Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí Ústav pro ekopolitiku (procesní 
důvody k pořizování CVZ), Arnika, Asociace 
pro globální ekologické a ekonomické otázky 
(procesní důvody k pořizování CVZ, výhrady k 
zastavění území, zatížení lokality), zástupce 
veřejnosti a 2 fyzické osoby (zatíženost 
lokality a negativní vliv záměru na lokalitu). 
Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních 
důvodů (pořizování nového ÚP). 
Změnu lze vydat. 

 

2590 Praha 6 Veleslavín 570/1,2,4,5, 
571, 572-4, 575/1,2;  
Vokovice 1002/2-část, 
1053/2, 1109/1,5-8 

vybudování obytného souboru 
s centrálním náměstím a 
parkem 

OB, PZA,  
PZA/ S4 

ZMK/S4 –              
121,0 
TVE/S4 - 11,0 
IZ - 7959,6 
OV - 46350,4 
ZP- bez 
specifikace 
rozlohy 
 
 

Návrh změny byl projednán. 
Nesouhlasí Ústav pro ekopolitiku (procesní 
důvody k pořizování CVZ), Arnika, Asociace 
pro globální ekologické a ekonomické otázky, 
1 zástupce veřejnosti a 7 fyzických osob 
(procesní důvody k pořizování CVZ, výhrady k 
zastavění území, neposouzení v rámci 
VVURÚ/SEA, nevhodnost změny, výhrady k 
navrženému řešení). 
Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních 
důvodů (pořizování nového ÚP). 
Změnu lze vydat. 

Navrhovaný kód míry využití 
území bude v jižní části území 
snížen z D na C. 

 
 


