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V�c: NÁVRH NA PO�ÍZENÍ ZM�NY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 v návaznosti na § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 zákona �. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.   

Orgány ve�ejné správy, m�stské �ásti a hl. m. Praha mohou podat návrh na po�ízení zm�ny ÚP (dále jen „podn�t“) 
p�ímo po�izovateli (Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1). 
V p�ípad�, že podn�t podávaný m�stskou �ástí zasahuje na území více m�stských �ástí, musí být totožný návrh 
podán v požadované podob� krom� po�izovatele i na všechny ostatní dot�ené m�stské �ásti. 

Fyzické a právnické osoby mohou podávat podn�ty na po�ízení zm�n/úprav ÚP pouze prost�ednictvím m�stských 
�ástí, na jejichž území p�edm�t zm�ny ÚP zasahuje. V p�ípad�, že daný podn�t zasahuje na území více m�stských 
�ástí, musí být totožný návrh podán v požadované podob� na všechny dot�ené m�stské �ásti. 

�ÁST A. 
I. Údaje umož�ující identifikaci navrhovatele  
(vyberte jednu z uvedených možností a ozna�te k�ížkem, p�ípadn� dopl�te dále požadované údaje) 

 orgán ve�ejné správy  
název, adresa (pop�. místo pro doru�ování), osoba oprávn�ná jednat za orgán ve�ejné správy, telefon, e-mail 

 ob�an obce  
jméno, p�íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (pop�. jiná adresa pro doru�ování), telefon, e-mail 

 fyzická nebo právnická osoba – mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavb� na území obce 
jméno, p�íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (pop�. jiná adresa pro doru�ování), p�ípadn� název 
nebo obchodní firma, identifika�ní �íslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (pop�. jiná adresa pro doru�ování), 
osoba oprávn�ná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail 

 oprávn�ný investor (vlastník, správce nebo provozovatel ve�ejné dopravní nebo ve�ejné technické 
infrastruktury) 
název, adresa, p�ípadn� název nebo obchodní firma, identifika�ní �íslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (pop�. 
jiná adresa pro doru�ování), osoba oprávn�ná jednat jménem oprávn�ného investora, telefon, e-mail, 
informace jakou ve�ejnou dopravní nebo ve�ejnou technickou infrastrukturu vlastní, spravuje nebo provozuje 

        M�stská �ást Praha 11 

        Ocelíkova 672/1 

        149 41 Praha 415 

        zastoupená místostarostou Ing. Martinem Sedeke, radním pro územní rozvoj 

        T: 267 902 206, E: sedekem@praha11.cz 

Navrhuje-li po�ízení zm�ny ÚP více navrhovatel�, jsou údaje obsažené v bod� I. p�ipojené v samostatné p�íloze: 

 ano  ne 
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Navrhovatel jedná: 

 samostatn�

 je zastoupen  
 jméno, p�íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (pop�. jiná adresa pro doru�ování), p�ípadn� název 

nebo obchodní firma, identifika�ní �íslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (pop�. jiná adresa pro doru�ování), 
osoba oprávn�ná jednat jménem právnické osoby, telefon, e-mail 

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

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

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

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

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

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

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

Pozemky dot�ené návrhem zm�ny ÚP 

m�stská �ást katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí vým�ra 

Praha 11 Chodov 2730 ostatní plocha 2 278 m2

Praha 11 Chodov 2728 ostatní plocha    169 m2

Praha 11 Chodov 2729/1 ostatní plocha    700 m2

Praha 11 Chodov 2729/2 ostatní plocha    648 m2

Praha 11 Chodov 2729/3 ostatní plocha    524 m2

Jedná-li se o více pozemk�, p�ipojuje navrhovatel údaje v samostatné p�íloze: 

ano ne 

Uvedení vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavb� na území obce 

Pozemek parc. �. 2730 k. ú. Chodov, vlastnické právo hl. m. Praha, sv��ená správa M� Praha 11, 

Pozemek parc. �. 2728 k. ú. Chodov, vlastnické právo hl. m. Praha, sv��ená správa M� Praha 11, 

Pozemek parc. �. 2729/1 k. ú. Chodov, vlastnické právo hl. m. Praha, sv��ená správa M� Praha 11, 

Pozemek parc. �. 2729/2 k. ú. Chodov, vlastnické právo hl. m. Praha, sv��ená správa M� Praha 11, 

Pozemek parc. �. 2729/3 k. ú. Chodov, vlastnické právo hl. m. Praha, sv��ená správa M� Praha 11  



Stránka 3 z 5 

II. Popis navrhované zm�ny 
(p�edm�t navrhované iniciace zm�ny ÚP, tj. výstižný popis navrhované zm�ny ÚP, p�ípadn� dopln�ný grafickým 
zákresem návrhu �ešení; zm�na funk�ního a p�ípadn� prostorového uspo�ádání území, �i popis navrhované zm�ny 
v�etn� navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozd�lená po jednotlivých funkcích)  

Je navrhována zm�na / úprava ÚPn v ploše s rozdílným zp�sobem využití SV-D (všeobecn� smíšené s kódem míry 
využití plochy D). Celá plocha má rozlohu 51 850 m2 a kapacitu 41 480 m2 hrubých podlažních ploch. 

V �ásti plochy, na pozemcích parc. �. 2730, 2728, 2729/1, 2729/2 a 2729/3 vše v k. ú. Chodov je navrženo 
navýšení kódu míry využití plochy z D na H. 

Zm�na / úprava ÚPn je navrhována za ú�elem výstavby parkovacího domu. Parkovací d�m by m�l mít kapacitu 
cca 9 930 m2 hrubých podlažních ploch, 5 nadzemních podlaží a cca 354 parkovacích stání. 

III. Údaje o sou�asném využití ploch dot�ených návrhem navrhovatele 

V sou�asné dob� se na pozemku parc. �. 2730 v k. ú. Chodov se nachází parkovišt�. Parkovišt� slouží k parkování 
obyvatel p�ilehlých bytových panelových dom� a zárove� pro návšt�vníky supermarketu Albert. Ostatní pozemky 
jsou využity jako zele�, chodníky a asfaltová plocha. 

IV. D�vody pro po�ízení zm�ny ÚP 

Mezi území, kde v posledních letech došlo k výraznému nár�stu po�tu osobních vozidel, pat�í i území M�stské 
�ásti Praha 11 (dále jen M� Praha 11). Jedná se o území, kde typická vysokopodlažní panelová zástavba, vzniklá 
v podmínkách plánované rozvoje socialistické spole�nosti, sousedí s p�vodní vilovou zástavbou. Na výrazný vývoj 
automobilizace v posledních letech nebyla dimenzována dopravní infrastruktura. S pokra�ující intenzivní 
automobilizací se na území M� Praha 11 projevuje výrazný nedostatek parkovacích kapacit.  

Proto M� Praha 11 zadala poprvé v roce 2007 zpracování analýzy nazvané „ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU 
A PASPORT PARKOVACÍCH STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH NA ÚZEMÍ M�STSKÉ �ÁSTI 
PRAHA 11“, jejíž cílem bylo zhodnocení sou�asného stavu dopravy v klidu, stanovení budoucích nárok�, 
doporu�ení a návrh koncepce �ešení dopravy v klidu na hodnoceném území. Sou�ástí analýzy bylo vypracování 
pasportizace parkovacích kapacit na místních komunikacích. 

Významný vliv v doprav� má zejména ulice 5. Kv�tna - Brn�nská, která v sou�asné dob� plní funkci kapacitního 
spojení vnit�ní Prahy s dálnici D 1, která za�íná práv� na území M� Prahy 11. Územím M� Praha 11 pak 
procházejí i další komunikace radiálního, �i tangenciálního typu, kterými je realizována nejen obslužná doprava 
M� Praha 11 v��i centru m�sta, ale i zna�ná �ást transitní dopravy vnitrom�stské i neregionální. 

Výrazný nár�st po�tu osobních automobil� se projevuje na pr�b�žné saturaci parkovacích kapacit provázené 
dopravní nekázní p�i parkování. M�stská �ást postupn� využívá dostupné rezervy k získání dalších parkovacích 
kapacit na místních komunikacích. Jedná se zejména o zm�ny dopravního režimu (zjednosm�rn�ní) a v �ad�
p�ípad� i o �áste�né parkování na chodnících. V�tšina kapacitních parkovacích ploch je �ešená jako hlídané placené 
parkovišt� a jsou vesm�s napln�né. Na území M� Praha 11 jsou také vícepodlažní parkovací objekty s r�znou 
mírou napln�nosti. V sou�asné dob� jsou realizovány pouze garáže v rámci výstavby nových objekt� a jsou jimi 
�ešeny jejich vlastní nároky a pot�eby.  

Výše uvedený dokument byl v letech 2009, 2011 a 2016 aktualizován pod názvem „Koncepce �ešení dopravy 
v klidu na území M� Praha 11“. Z t�chto dokument� mimo jiné vyplynula pot�eba �ešit deficit parkovacích stání 
na území M� Praha 11 vybudováním parkovacích dom� na n�kterých stávajících parkovištích. 

V roce 2018 byla pro M� Praha 11 vypracována nazvaná „Studie proveditelnosti umíst�ní parkovacích dom�“, 
�ešila možnost umíst�ní parkovacích dom� na t�ech stávajících parkovištích na území M� Praha 11 – Brandlova, 
Krejnická a Vojtíškova. 

Sou�asné vedení M� Praha 11 ve svém programovém prohlášení k doprav� uvedeno, že rozší�í parkovací kapacity 
v m�stské �ásti, a to jak pasportizací a následným zefektivn�ním využití stávajících parkovacích ploch, tak 
vytvo�ením nových lehkými nástavbami a výstavbou parkovacích dom�. P�i z�izování dalších parkovacích ploch 
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budeme vždy hledat �ešení maximáln� šetrná k životnímu prost�edí, nap�. ozelen�ní nadzemních prostor. Nové 
dopravní stavby budou p�ipraveny i pro provoz elektromobil�.  

Vedení M� Praha 11 se vzhledem k výše uvedenému rozhodlo prov��it možnost umíst�ní parkovacích dom�
na n�kterých stávajících parkovištích, které se dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nacházejí 
v rozvojových plochách. Propo�tem bylo zjišt�no, že stávající kódy míry využití ploch neposta�ují pro umíst�ní 
parkovacích dom� na požadovaných pozemcích a s požadovanou kapacitou, která by alespo� �áste�n� pokryla 
deficit dopravy v klidu ve vybraných lokalitách a zárove� by byla pro M� Praha 11 efektivní z ekonomického 
hlediska. 

Parkovišt� Brandlova je jednou z lokalit, které byly M� Praha 11 vybrány pro výstavbu parkovacích dom�.  

V ……….………………………………… dne ……………………… 

……………………………………………….. 
podpis žadatele nebo jeho zástupce 
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�ÁST B.

P�ílohy k návrhu na po�ízení zm�ny ÚP: 
(odpovídající možnosti ozna�te k�ížkem, p�ípadn� dopl�te dále požadované údaje)

a) povinné 

 snímek katastrální mapy  

 p�ehledný zákres území, na kterém je zm�na navrhována, do situace na podkladu katastrální mapy nebo 
výkresu platného územního plánu  

 zmocn�ní majitele/� pro navrhovatele, který není vlastníkem p�edm�tných pozemk� �i staveb  

 v p�ípad� podání návrhu m�stskou �ástí z vlastního podn�tu: p�íslušné usnesení zastupitelstva m�stské �ásti,  
název, adresa (pop�. místo pro doru�ování), osoba oprávn�ná jednat za orgán ve�ejné správy, telefon, e-mail 

b) nepovinné 

 doklad prokazující vlastnická nebo obdobná práva k p�edm�tnému území, je-li návrh zm�ny ÚP podán 
fyzickou nebo právnickou osobou (netýká se orgán� státní správy, m�stských �ástí a hl. m. Prahy), ne starší 
než 3 m�síce  

 další p�ílohy (vypište) 

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

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

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

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



POZEMKY DOT ENÉ NÁVRHEM ZM NY ÚPn 

ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY



POZEMKY DOT ENÉ NÁVRHEM ZM NY ÚPn 

ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY



POZEMKY DOT ENÉ NÁVRHEM ZM NY ÚPn  

STÁVAJÍCÍ ÚPn

SV-D



POZEMKY DOT ENÉ NÁVRHEM ZM NY ÚPn 

NAVRHOVANÁ ZM NA ÚPn 

SV-H
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