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Úplné znění dotčených částí přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy 

nový text 

rušený text 

 

„REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 


 

Oddíl 3 

Plochy s rozdílným způsobem využití 


 

3c) Podmínky pro posuzování ploch s rozdílným způsobem využití 


 
 
(5) U staveb dle odst. (4) dále platí:  
     - podmíněně přípustné je navýšení hrubých podlažních ploch (HPP)  
 a) u zahrádkové chaty do max. 25 m2 HPP (včetně teras, verand a vstupů)2  
 b) u staveb pro rodinnou rekreaci do max. 80 m2 HPP,2  
 c) u ostatních staveb do 250 m2 HPP nejvýše o 60 % HPP oproti stávajícímu stavu,  
 d) u staveb nad 250 m2 HPP nejvýše o 40 % HPP oproti stávajícímu stavu,  
     - změna využití oproti stavu kolaudovanému ke dni nabytí účinnosti územního plánu je 
podmíněně přípustná za podmínky, že nedojde k narušení hodnot území, urbanistické 
koncepce, zhoršení životního prostředí a jinému znehodnocení nebo ohrožení významnému 
omezení využitelnosti navazujících ploch. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oddíl 4 

Obytné a smíšené plochy, plochy výroby a služeb,  
sportu a rekreace a zvláštní komplexy 

 

(1) PLOCHY OBYTNÉ 

1a) OB – čistě obytné 

Příloha ODŮVODNĚNÍ Z 3385/20
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Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízení pro 
neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 
300 m2, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.  
Dále lze umístit:  
Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská 
a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci 
staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení a plochy 
pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro 
chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin.  
Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící 
výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 
m2) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude 
narušena struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní 
rekreaci a pohody bydlení a každodenní rekreaci a jinému znehodnocení nebo významnému 
omezení ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. 
 
Nepřípustné využití: 

 
 
1b) OV – všeobecně obytné 


 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací 
a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.  
Dále lze umístit: vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické 
stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, ubytovací zařízení, 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 garáží a polyfunkčních objektů, 
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí a pohody pro 
bydlení a jinému znehodnocení nebo významnému omezení ohrožení využitelnosti 
dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
(2) PLOCHY SMÍŠENÉ 

2a) SV – všeobecně smíšené 


 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím 
v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území 



3 

 

definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení 
s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2, zařízení záchranného 
bezpečnostního 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 znehodnocení nebo významnému 
omezení ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
2b) SMJ – smíšené městského jádra 


 

Podmíněně přípustné využití:  
Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím. 
Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 80 000 m2, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, 
drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná 
část garáží a polyfunkčních objektů.  
Veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení a malé sběrné dvory 
v případě, že posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí s plochou SV a že nebude 
narušena struktura souvisejícího území.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo významnému 
omezení ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 

 
(3) PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB 

3a) VN – nerušící výroby a služeb 


 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací 
zařízení pro zaměstnance, služební byty.  
Dále lze umístit: lakovny, klempírny, truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv 
a chemických přípravků pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, 
obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2, sportovní 
zařízení. Pro podmíněně přípustné využití platí, že využití nebude svými vlivy narušovat provoz 
a užívání staveb a zařízení v okolí a zhoršovat životní prostředí nad rámec zákonem 
stanovených limitů přijatelnou míru.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 

 
 
(4) PLOCHY SPORTU A REKREACE 

(4a) SP – sportu 



4 

 


 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: služební byty, 
parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily.  
Dále lze umístit: vozidlové komunikace, technickou infrastrukturu za podmínky, že nedojde ke 
zhoršení životního prostředí nad rámec zákonem stanovených limitů k nepřijatelnému 
zhoršení životního prostředí, obchodní a ubytovací zařízení a související využití nesportovního 
charakteru nad souhrnný rozsah 20% plochy SP.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nebude významně omezeno hlavní a přípustné 
využití.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
(4b) SO – oddechu 
 

 
 
SO1 – přírodní rekreační plochy 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace 
vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, plošná zařízení technické infrastruktury, 
stavby a zařízení pro provoz a údržbu.  
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
SO2 – golfová hřiště 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: obchodní 
zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného 
stravování, malá ubytovací zařízení, služby, plošná zařízení technické infrastruktury, 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové.  
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 
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SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací 
a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací 
zařízení, klubová zařízení a služby související s hlavním využitím, plošná zařízení technické 
infrastruktury. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické 
funkce a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  

 
 
SO4, SO5, SO5, SO7 – částečně urbanizované rekreační plochy - zařízení 
turistického ruchu, zvláštní rekreační, naučné a poznávací aktivity  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: klubová 
zařízení a stavby a zařízení pro provoz a údržbu, obchodní zařízení s celkovou hrubou 
podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací 
zařízení, plošná zařízení technické infrastruktury, parkovací a odstavné plochy se zelení, 
komunikace vozidlové. 
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  

 
 
(5) PLOCHY ZVLÁŠTNÍCH KOMPLEXŮ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  


 
 
5a) ZOB – obchodní 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací 
zařízení a služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.  
Dále lze umístit: čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, 
sběrny surovin a malé sběrné dvory.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků. 
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Nepřípustné využití: 

 
 
5b) ZVS – vysokoškolské  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací 
a odstavné plochy, garáže. 
Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny surovin a malé sběrné dvory. 
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  

 
 
5c) ZKC – kultury a církve  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: školská 
zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, lůžková zdravotnická zařízení, zařízení 
sociálních služeb, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 
m2, zařízení veřejného stravování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.  
Dále lze umístit: ubytovací zařízení do 100 lůžek, drobnou nerušící výrobu a služby, stavby, 
zařízení a plochy pro provoz PID.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
5d) ZVO – ostatní  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: plochy 
a zařízení pro skladování, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže.  
Dále lze umístit: zvláštní komplexy obchodní, vysokoškolské a pro kulturu a církev 
za podmínky, že jejich umístění bude součástí celkové urbanistické koncepce. 
Drobnou nerušící výrobu, sběrny surovin a malé sběrné dvory, čerpací stanice pohonných 
hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 
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Oddíl 5 

Plochy pro veřejnou infrastrukturu, městskou a krajinnou zeleň 
 
(1) PLOCHY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ 


 

1a) VV – veřejné vybavení  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení4, 
ve smyslu § 7 školského zákona.  
Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací 
zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou 
nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná 
část garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, 
parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz 
PID.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
 
Nepřípustné využití:  

 
 
1b) VVA – armáda a bezpečnost 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: kulturní 
zařízení, zdravotnická a zařízení sociálních služeb, sportovní zařízení, obchodní zařízení, 
zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, administrativní zařízení 
a služby, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže, čerpací stanice pohonných 
hmot.  
Dále lze umístit: zařízení a plochy pro provoz PID.  
Využití uvedené jako hlavní a přípustné v plochách VV je přípustné za podmínky, že se jedná 
o plochy či objekty, jejichž využiti pro původní účel není vázáno veřejně prospěšnou stavbou.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití 
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(6) PLOCHY KRAJINNÉ A MĚSTSKÉ ZELENĚ 


 
 
6a) LR – lesní porosty 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace 
účelové, technickou infrastrukturu.  
Dále lze umístit: stavby sloužící péči o les, zejména k plnění funkcí lesa, jeho ochraně 
a revitalizaci, provozu a údržbě.  
Komunikace vozidlové při hranici plochy, za podmínky prokázání proč a jakým způsobem 
zájem vyjádřený potřebou dopravního spojení převažuje nad ostatními veřejnými zájmy.  
Liniová vedení technické infrastruktury při hranici plochy určené k plnění funkcí lesa nebo ve 
stávajících komunikacích.  
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy8  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: komunikace 
účelové, technickou infrastrukturu.  
Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky.  
Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, nekrytá 
sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní architektura. 
Krematoria8 a obřadní síně.  
Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 hrubé podlažní plochy a nerušící 
služby jako součást vybavení hřbitovů.  
Prostorově oddělené plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích zájmových chovech, bez 
možnosti spalování9.  
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s hlavním a přípustným 
využitím.  
Liniová vedení technické infrastruktury vedená ve stávajících zpevněných komunikacích.  
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební 
plochy - sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek vymezený 
v ploše ZP bezprostředně sousedí a že nebude omezeno hlavní a přípustné využití plochy ZP.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
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Nepřípustné využití:  

 
 
6c) ZMK – zeleň městská a krajinná  
 

  
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací 
a odstavné plochy.  
Dále lze umístit: zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice pro volně 
žijící živočichy.  
Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to i nad 
rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit 
dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy.  
Stavby a zařízení pro provoz a údržbu související s hlavním a přípustným využitím. 
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Přípustné využití v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební 
plochy - sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně 
sousedí.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
6d) IZ – izolační zeleň 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných 
hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, plošná zařízení technické infrastruktury, při 
zachování dominantního plošného podílu zeleně.  
Stavby pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy - sady, zahrady a vinice za podmínky, že s nimi 
posuzovaná plocha bezprostředně sousedí.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
6e) NL – louky, pastviny 
 

 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Dopravní a technická infrastruktura.  
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Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím. 
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce 
a přirozeného rozlivu.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  

 
 
(7) PLOCHY PĚSTEBNÍ  
 

 
 
7a) PS – sady, zahrady a vinice  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: technickou 
infrastrukturu.  
Dále lze umístit: dětská hřiště, cyklistické stezky, komunikace vozidlové, plošná zařízení 
dopravní a technické infrastruktury a liniová vedení technické infrastruktury za podmínky 
prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu převažuje 
nad ostatními veřejnými zájmy.  
Stavby a zařízení související s hlavním a přípustným využitím za podmínky, že jejich rozsah 
bude odpovídat potřebám a kapacitě využití.  
Podmíněně přípustné je využití přípustné uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební 
plochy (s výjimkou OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) za podmínky, že s nimi 
posuzovaný pozemek ve vymezené ploše PS bezprostředně sousedí.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 
7b) PZA – zahradnictví  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: služební byty.  
Dále lze umístit: komunikace vozidlové, plošná zařízení dopravní infrastruktury a technickou 
infrastrukturu, a to i nad rámec potřeb dané plochy.  
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy (s výjimkou OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) 
za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené ploše PZA bezprostředně sousedí.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  
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7c) PZO – zahrádky a zahrádkové osady  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití:  
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: dětská hřiště, 
nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, stavby pro skladování a zpracování plodin.  
Dále lze umístit: komunikace vozidlové při hranici plochy, technickou infrastrukturu, a to i nad 
rámec potřeb dané plochy.  
Podmíněně přípustné je využití přípustné v ostatních plochách uvnitř kategorie Krajinná 
a městská zeleň a Pěstební plochy (s výjimkou OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) 
za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené ploše PZO bezprostředně sousedí.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití:  
 

 
 
7d) OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny  
 

 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Hnojiště a silážní jámy, kompostárny, stavby zemědělské prvovýroby11 11  
Komunikace vozidlové, plošná za řízení dopravní a technické infrastruktury.  
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 
významnému omezení využitelnosti dotčených pozemků.  
 
Nepřípustné využití: 

 
 

 
 

Oddíl 15 

Vymezení některých pojmů 
 
V územním plánu hl. m. Prahy se rozumí: 
 

 
 
(6) Doplňkovou stavbou v záplavovém území 
 
 
(7) Dotčeným pozemkem pozemek, který se záměrem bezprostředně sousedí nebo jehož 
životní prostředí a obyvatelé by mohli být záměrem prokazatelným způsobem závažně 
ovlivněni. 
 
(8) Drobnou nerušící výrobou 
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(21) Nebytovým domem 
 
 
(22) Nepřijatelným zhoršením životního prostředí nepřípustné zhoršení posouzené 
s ohledem na citlivost lokality, počet dotčených obyvatel a možnost kompenzace či 
minimalizace vlivů, nikoliv nepřípustné paušálně vzhledem ke stanoveným limitům. Dodržení 
závazných limitů tím není dotčeno. 
 
(23) Nerozvojovým územím 
 
 

 
 
“ 
 


