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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen infZ) 

obdržel dne 15.02.2022 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod č. j. MC05 39123/2022 

ve znění: 

 

V souvislosti s přípravou změny Z 3552 nazvané „Triangl Barrandov“ (viz podrobněji v příloze žádosti) 

a) žádáme o kopie všech podkladů k této změně, zejm. studie, které byly projednány orgány MČ 

Praha 5 (výborem, zastupitelstvem), 

b) žádáme o kopie usnesení zastupitelstva a rozhodnutí Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 

týkajících se přípravy této změny územního plánu. 

 

V souladu s § 14, odst. 5, písm. d) infZ poskytujeme následující informace: 

 

Podnět na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP), nyní pořizovaný 

jako Z 3552 „Triangl Barrandov N-1“ byl v orgánech MČ Praha 5 projednán následovně: 

- 30.03.2021 Výbor pro územní rozvoj, přijaté usnesení č. VÚR/36/7/2021 – informace a usnesení 

VÚR je veřejně dostupné pod následujícím odkazem https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/86221, 

podkladem byl dále materiál pro jednání RMČ dne 31.03.2021, který je dostupný pod odkazem viz 

níže; 

- 31.03.2021 Rada MČ Praha 5, přijaté usnesení č. RMČ/14/331/2021 – materiál včetně usnesení je 

veřejně dostupný pod následujícím odkazem https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/86253 s výjimkou 

podkladové studie, která je v aktuální podobě dostupná na webových stránkách MČ viz odkaz níže; 
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- 13.04.2021 Zastupitelstvo MČ Praha 5, přijaté usnesení č. ZMČ/16/10/2021 – materiál včetně 

usnesení je veřejně dostupný pod následujícím odkazem https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/86255 

s výjimkou podkladové studie, která je v aktuální podobě dostupná na webových stránkách MČ viz 

odkaz níže; 

- 29.06.2021 Výbor pro územní rozvoj, přijaté usnesení č. VÚR/41/6/2021 – informace a usnesení 

VÚR včetně výkresu projednávané úpravy podnětu na změnu ÚP SÚ HMP  

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/88093 s výjimkou podkladové studie, která je v aktuální 

podobě dostupná na webových stránkách MČ viz odkaz níže; 

- 01.03.2022 Výbor pro územní rozvoj, přijaté usnesení č. VÚR/51/4/2022 – usnesení včetně 

důvodové zprávy a kompletních podkladových materiálů bude uveřejněno po schválení zápisu 

VÚR na webových stránkách MČ pod následujícím odkazem 

https://usneseni.praha5.cz/#!VyhledaniJednaniOrganu/144 

Po projednání podkladové studie ve Výboru pro územní rozvoj dne 01.03.2022 byla tato zveřejněna 
na webových stránkách MČ pod následujícím odkazem https://www.praha5.cz/triangl-hogerova-
steparska-k-barrandovu/. 
 

Zadání předmětné podkladové studie pro změnu ÚP SÚ HMP vzešlo z usnesení Výboru pro územní 

rozvoj č. VÚR/33/7/2020 ze dne 01.12.2020 (viz https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/83943) v souvislosti 

s projednávaným podnětem soukromého investora v daném území. 

Podnětů na změny ÚP SÚ HMP v daném území probíhalo v minulosti více (některé stále probíhají) a 

jsou jedním z mnoha podkladů pro přípravu změny Z 3552. Tyto záměry různých vlastníků v území je 

nutné koordinovat tak, aby byla zachována prostupnost území, byl ponechán prostor pro dostatečné 

plochy zeleně i veřejného vybavení, bylo koncepčně řešeno dopravní napojení připravovaných objektů 

atd.  Jedná se např. o úpravu U 0485 provedenou v roce 2007 a úpravu U 0741 provedenou v roce 2009 

(viz https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/ a  

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planov

ani/upravy_uzemniho_planu/archiv_uprav/index.html); neschválené změny Z 1249 a Z 1878; 

schválenou změnu soukromého investora Z 3206, která byla v orgánech MČ projednávána v letech 

2017 - 2019 (viz https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/18552 a https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/74888), 

změnu Z 3365 (viz https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/76973, 

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/76772, https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/77442, 

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/88696, https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/89243) v současnosti dle 

našich informací přerušenou s ohledem na nutnou koordinaci celého území a schválená zadání změn 

„Triangl Barrandov“ a pořizovanou změnu Z3567 (viz https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/77381, 

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/83943, https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/84108). 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D. 

vedoucí Odboru územního rozvoje 
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