
Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
 

P O Z V Á N K A 
 

                                                                                               V Praze dne 9. 10. 2019 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

zvu Vás na 10. jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, 
které se koná 

 
ve čtvrtek dne 24. října 2019 

od 13:00 hodin  
 
 

v Zastupitelském sále Nové radnice, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. 
 
       program:   
 

1. Volba ověřovatele, schválení programu 10. jednání 
2. Informace o krácených a nepřijatých finančních prostředcích z kap. 0680 – granty 

vlastníkům památkově významných objektů v roce 2019 
3. Informace o pořizování aktualizací zásad územního rozvoje HMP 

a) Souběžné pořízení změny ÚP a aktualizace ZÚR HMP (AZUR č. 6 vzata na 
vědomí VURM 14. 5. 2019) - podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 84/2019 (MČ 
Praha 6, MČ Praha 7; modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín)  

b) Aktualizace č. 9 ZÚR HMP a podnět na změnu ÚP SÚ HMP č. 220/2018 (MČ 
Praha 11, MČ Praha 15; dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský 
uzel) – souběžné pořízení změny ÚP a aktualizace ZÚR HMP 

4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP 
a) Z 2787/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 8, výstavba bytového domu) - /po veřejném 

projednání/ 
b) změny vlny 16 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ 

• změny doporučené ke schválení 
• změny doporučené ke schválení zkráceným způsobem 
• změny doporučené k neschválení 

c) přerušené změny vlny 15 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ 
5. Informace o pořizování úprav ÚP SÚ HMP 

a) změny vlny úprav 01 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ 
• změny/úpravy doporučené ke schválení 
• změny/úpravy doporučené k neschválení 

b) přerušené změny vlny úprav 04 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ 
c) přerušené změny vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ 

6. Podněty na změny ÚP SÚ HMP 
a) podnět č. 10/2018 (MČ Praha 5, změna funkčního využití ploch, rozvoj obytné 

lokality Podbělohorská) – znovuprojednání ve VURM 
b) nové podněty podané v roce 2018 

• standardní způsob pořizování 
o podněty doporučené k neschválení 

• zkrácený způsob pořizování 
o podněty doporučené ke schválení 

7. Různé 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
                                                                       Petr Zeman 
 
 
 
 
 
 
 

tajemník Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
Ing. Martin Čemus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka: 
Materiály viz www.praha.eu (Úvod > O městě > Primátorka a volené orgány > Zastupitelstvo HMP 
> Výbory zastupitelstva > Podklady k jednání Výborů Zastupitelstva HMP) 
 
Se žádostí o účast:        
členové Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 
 
K účasti přizvaní: 
Mgr. Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče MHMP; Mgr. Ondřej Boháč, Ing. arch. Kateřina 
Szentesiová, zástupci IPR hl. m. Prahy 
 

http://www.praha.eu/
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