
 

 

Městská část Praha –  Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

                                25. zasedání 
                            dne 14.09.2022 

 

USNESENÍ č. xxx/22/ZMČ 
 

k Žádosti o schválení návrhu na změny územního plánu – RŘK – ochrana proti 
přívalovým vodám 

 
 
 

Zastupitelstvo MČ po projednání 
 

I. bere na vědomí 
    závazek vyplývající z čl. 2, odst. 2.2, Smlouvy o vzájemné spolupráci s Rytířským 

řádem Křížovníků s červenou hvězdou (SML č. 063/2022, ze dne 9.8.2022). 
 
 

II. souhlasí 
       s návrhem Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, se sídlem Platnéřská 

191/4, Praha 1 – Staré Město, IČO: 00408026 (zastoupený na základě Plné moci 
společností Doma je Doma s.r.o., se sídlem: Bílkova 18/856, 110 00 Praha 1, IČO: 
23173848) na pořízení změny ÚP zkráceným postupem, u pozemků parc.č.: 

• 12/1, ostatní plocha, 3 901 m2 – v současné době využívána jako manipulační 
plocha pro zemědělskou techniku, 

• 1580/14, orná půda, 12 136 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost, 

• 1580/15, orná půda, 31 850 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost, 

• 1580/16, orná půda, 12 336 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost, 

• 1589, trvalý travní porost, 63 m2 = dotčená část plochy – v současné době bez 
využití, travnatý porost, 

• 1590/1, orná půda, 10 761 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost, 

• 1590/2, orná půda, 10 764 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost 

• 1590/3, orná půda, 10 763 m2 – v současné době využívána pro zemědělskou 
činnost, 

• 1591, orná půda, 9 875 m2 – v současné době bez využití, travnatý porost, 

• 1592, ostatní plocha, 377 m2 = dotčená část plochy – v současné době 
využívána jako přístupová cesta pro zemědělskou techniku, 

• 1596, orná půda, 941 m2 = dotčená část plochy – v současné době větší část 
plochy bez využití (travnatý porost), menší část plochy využívána jako 
manipulační plocha pro zemědělskou techniku, 

 



 

 

• 1597/1, ostatní plocha, 1 463 m2 = dotčená část plochy – v současné době 
využívána jako manipulační plocha pro zemědělskou techniku.  

Všechny výše uvedené pozemky v k.ú. Ďáblice.  
 
 

III. schvaluje 
podání podnětu na pořízení územní změny zkráceným postupem dle odst. I. tohoto 
usnesení na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje tak, jak je uvedeno 
v žádosti (změna z funkčního využití pozemků OB-C, OP/SP na nově navrhované 
funkční využití OB-C a zeleň. 
 

IV. pověřuje 
starostu podáním a projednáním podnětu na pořízení Změny postupem pořizování 

podle ustanovení § 44 - § 46 odst. 1 a §55a, v návaznosti na § 188 odst. 3 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, který je přílohou tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 

                 Ing. Jan Hrdlička                                          Ing. Miloš Růžička 
                    místostarosta                              starosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


