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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 

nový text vyplývající ze změny Z 3385/20 

text jehož zrušení vyplývá ze změny Z 3385/20 

 

 

„REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ  

ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

� 

Oddíl 5 

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

� 

 
(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.  

 

� 

Příloha ODŮVODNĚNÍ Z 3387/20
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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.  

 

� 

 

(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.  
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