Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 29/56
ze dne 14.9.2017
k návrhu na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy na vymezení severovýchodní části
Městského okruhu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

II.

b e r e n a v ě d o mí
1.

závěry z jednání Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu hl.m. Prahy,
uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení

2.

závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl.m.
Prahy, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení

schvaluje
návrh na pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto
usnesení

III.

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 19.9.2017

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-5429
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/56 ze dne 14. 9. 2017
Podnět na změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy, na vymezení severovýchodní části Městského okruhu
doporučený ke schválení

č.

25/2017

městská
část

katastr

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

Hostivař,
Hrdlořezy,
Libeň,
Malešice,
Strašnice,
Vysočany,
Žižkov

3,
8,
9,
10,
15

předmět změny
změna funkčního využití
území,
vymezení funkce VPS
- Vymezení severovýchodní
části městského okruhu

změna z

dle
platného
ÚP

změna na

dle
podkladové
studie

žadatel

MHMP odbor
strategických
investic

informace
Pořizovatel danou změnu
ÚP SÚ HMP doporučuje,
jedná se o prioritní stavbu
města.
KUP nedoporučuje
VURM doporučuje
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vyjádření
MČ

vyjádření
IPR

bez
vyjádření

souhlasí

Důvodová zpráva

Obsahem tohoto tisku na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále
jen „ÚP SÚ HMP“) je podnět č. 25/2017, na vymezení severovýchodní části Městského okruhu,
zasahující na území MČ Prahy 3, Prahy 8, Prahy 9, Prahy 10 a Prahy 15.
Přehledová mapa, textová a grafická část příslušného podnětu je obsažena v příloze č. 2
usnesení.
S podnětem č. 25/2017 byla nejprve seznámena Komise Rady hl. m. Prahy pro změny
územního plánu hl. m. Prahy (dále jen „KUP“), která na jeho základě nedoporučila pořizování
změny ÚP SÚ HMP. Závěry z jednání KUP jsou uvedeny v přílohách č. 3 k usnesení (výňatek z
celkových zápisů) a č. 1 k důvodové zprávě (zápis KUP – celkové znění).
S podnětem na změnu byl dále seznámen Výbor pro územní rozvoj a územní plán
Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen „VURM“), který na jeho základě doporučil pořizování
změny ÚP SÚ HMP. Závěry z jeho jednání jsou uvedeny v přílohách č. 4 k usnesení (výňatek
ze zápisu) a č. 2 k důvodové zprávě (celkové znění zápisu).
Rada hl. m. Prahy projednala daný podnět dne 15. 8. 2017 a přijala usnesení č. 1835, které je
přílohou důvodové zprávy. Při schvalování usnesení byl podnět č. 25/2017 přeřazen z podnětů
doporučených k neschválení mezi podněty doporučené ke schválení.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a zároveň také Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.
m. Prahy tuto změnu doporučují.
Stavba severovýchodní části Městského okruhu je prioritní stavbou s významem pro celé
město. Žadatelem o změnu je Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Nutnost
změny ÚP SÚ HMP vyplývá z prověření projektu v rámci EIA. Vítězně vzešla tato varianta, která
se odchyluje od současného platného ÚP SÚ HMP.

Přílohy k důvodové zprávě:
1. CD
- Zápis z jednání KUP
2. CD
- Zápis z jednání VURM
3. Usnesení RHMP č. 1835 ze dne 15. 8. 2017
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