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O co jde?
V Praze funguje od roku 2017 nová aplikace Změna plánu. Najdete v ní 
všechny potřebné informace o platném územním plánu, o jeho změnách, 
úpravách nebo  podnětech na tyto změny.  Změna plánu nabízí změny 
v seznamu nebo v mapě. Hlídací pes vás pak může informovat mailem 
o nově navržených změnách, nebo o tom, co se s projednávanými 
změnami v územním plánu Prahy děje nového. 
Pokud hledáte informace o vašem okolí v územním plánu, začněte právě 
webem Změna plánu. 
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Aplikace Změna plánu
Na webu Změna plánu (www.zmenaplanu.cz) je možné vyhledávat buď 
v mapě nebo v databázi. Vybrat si můžete pomocí ikon na úvodní straně.
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Vyhledávání v databázi změn ÚP 
•	 Nejprve se podíváme na hledání v databázi. Dostanete se do ní 

kliknutím na ikonu „Seznam změn“. V databázi se lze  poměrně dobře 
orientovat a zadávat různé parametry vyhledávání. 

•	 Každý řádek je aktivním odkazem na detail změny, úpravy nebo 
podnětu. 
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Hledání v mapě – ve Výkresech ÚP 
Ve výkresech územního plánu je možno hledat buď podle adresy nebo 
podle konkrétního parcelního čísla pozemku. Také můžete hledat podle 
čísla změny, úpravy nebo podnětu na změnu územního plánu.  
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/ 
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Hledání adresy
Dejme tomu, že nás zajímá, co se děje v okolí Masarykova nádraží 
– na ulici Hybernské. V pravé horní části obrazovky klikněte 
na „Vyhledávání“, vepište adresu a kliknutím na lupu dotaz odešlete. 
Zobrazí se vám výřez výkresu územního plánu. Vidíte, jak jsou vymezeny 
pozemky podle funkčního využití. 
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Základní informace o pozemku
Klikněte na červeně orámovaný pozemek (vámi vybraná adresa).
Zobrazí se vám bílý rámeček „Informace o objektech“ se základními 
informacemi o pozemku. 

Rámeček „Informace o objektech“ Vám ukazuje následující informace: 
•	 FVU - funkční využití území – ze zkratky daného využití (např. ZMK, 

OB, SV, ZP, VV atd.) pak vede aktivní odkaz na podrobnější vysvětlení 
tohoto regulativu ÚP - tzv. návrhový horizont.  Ten vedle základního 
využití uvádí i doplňkové a výjimečně přípustné funkční využití.

•	 Parcely – Informace o čísle parcely, katastru a výměře pozemku. Z čísla 
parcely vede aktivní odkaz do Katastru nemovitostí, kde lze zjistit 
např. vlastníka daného pozemku.  



8

•	 Prvky ÚP – informace například o podmíněnosti budoucích staveb, 
velkých rozvojových územích apod., pokud zde nějaké jsou.

•	 Změny a úpravy územního plánu včetně podnětů, které se pozemku 
dotýkají – uveden je seznam dle čísel, z čísla vede aktivní odkaz 
na detailní informace. 

•	 Stavební uzávěry na pozemku, pokud zde nějaké jsou.

Funkční využití území (FVU)
Pokud chcete znát podrobnosti o tom, co znamená vybrané funkční 
využití (v případě okolí Hybernské jde např. u jedné plochy o SMJ-I) 
klikněte na něj. Zobrazí se vám podrobnosti o tom, co lze na pozemku 
stavět.
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Informace o parcelách
Pokud chcete vědět, komu patří pozemky, o které se zajímáte, klikněte 
na záložku PARCELY a pak na číslo parcely (v případě Hybernské je to 
parcela 2537/162). Dostanete se přímo do katastru nemovitostí.
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Informace o změnách 
Územní plán není dokument statický a za posledních 15 let se ukázalo, 
že právě změny územního plánu mohou občanům významně zasáhnout 
do života. Ve výkresu můžete sledovat, jaké změny se týkají jednotlivých 
pozemků.  Stačí kliknout na „Změny a úpravy“ a objeví se jejich seznam.
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Podrobnosti o změně
Když kliknete na konkrétní číslo změny (zde Z 2001/00 – Masarykovo 
nádraží), dozvíte se ihned podrobnosti o jejím obsahu i stavu.
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Změna Z 2590
Vyhledávání dle čísla změny si ukážeme na příkladu změny Z 2590.  
Do vyhledávacího políčka vpravo nahoře stačí uvést číslo změny 
a tlačítkem Enter nebo lupou vyhledat .
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Regulativy změny Z 2590
Pokud kliknete na červeně orámovaný pozemek levým tlačítkem myši, 
můžete postupovat tak, jak bylo popsáno výše. Pokud kliknete pravým 
tlačítkem, objeví se vám nabídka s možnostmi. Můžete se tak podívat 
na regulativy územního plánu k pozemku.  
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Po kliknutí na „Regulativy“ se zobrazí podrobné informace 
o regulativech k danému území. Jedná se o stejnou informaci o funkčním 
využití pozemku jako při postupu popsaném výše.
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Úpravy územního plánu
Úpravy územního plánu se vyhledávají stejně jako změny. Pokud znáte 
číslo úpravy, zadejte ho do vyhledávače.
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Detaily o úpravě
Stejně jako u změn můžete detaily o úpravě zjistit kliknutím na číslo 
vybrané úpravy územního plánu.
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Podněty
Vyhledávání ve výkresech umožňuje prozkoumávat i podněty na změny 
či úpravy územního plánu. Informace o podnětech jsou důležité, 
protože jste informování o možných změnách včas a můžete se také včas 
do jejich projednávání zapojit. Pokud znáte číslo podnětu, zadejte ho 
do vyhledávače. Číslo zjistíte v databázi (postup níže).
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Detail podnětu
Také u podnětů se dá pouhým kliknutím na číslo podnětu zjistit více 
informací.
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Staré územní plány
Někdy se může stát, že potřebujete znát starší informace o území. 
Ve výkresech územního plánu lze přepínat mezi verzemi platného 
územního plánu a starých územních plánů Prahy. Klikněte nahoře vpravo 
na liště na „Archiv územních plánů“.
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Hlídací pes
Změna plánu umožňuje sledovat území Prahy, které vás zajímá, 
prostřednictvím funkce „Hlídací pes“. Pes má svoji ikonu pro vstup 
na hlavní stránce aplikace. Doporučujeme všem, kteří se zabývají 
konkrétní lokalitou, aby si službu registrací aktivovali. 
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O aplikaci – návod, pokud vám 
náš nestačí
Aplikace Změna plánu nabízí i svůj návod k použití. Pokud si nebudete 
jistí, určitě do něj nejdříve nahlédněte.

Seznam důležitých odkazů
Změna plánu nabízí také seznam užitečných odkazů pro územní 
plánování: https://zmenaplanu.cz/uzitecne_odkazy.html
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Územně analytické podklady
V Praze existuje soubor údajů o území – územně analytické podklady. 
Ty jsou podkladem pro územní plánování. Můžete v nich najít spoustu 
důležitých informací o území. Více o těchto dokumentech najdete zde 
[ http://uap.iprpraha.cz ]. 
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Informační systém EIA
V případě, že záměr podléhá posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), 
můžete další informace hledat i v Informačním systému EIA  
[ https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr ]. 
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Metropolitní plán 
Pokud vás zajímá, jak má být území využito v budoucnu, musíte pracovat 
i s Metropolitním plánem – připravovaným novým územním plánem hl. 
města Prahy. Nezapomínejte, že se jedná o nehotový dokument, který se 
ještě bude upravovat. Vše, co v něm v současnosti najdete, je informativní 
a může se to změnit.

Aplikace pro Metropolitní plán
Institut plánování a rozvoje má i pro mapy Metropolitního plánu aplikaci 
[ http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan ], ve které můžete zadat parcelní číslo 
nebo adresu a zjistíte konkrétní informace. 
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Vždy je ale potřeba podívat se i do textové části návrhu Metropolitního 
plánu, abyste věděli, co přesně jednotlivé termíny znamenají.

Zastupitelstvo a rada
Při řešení územního plánu je mimořádně důležité vědět, jak o změnách 
hlasovali zastupitelé [ http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/

zastupitelstvo/index.html ] a jaké podklady jim dodala rada [ http://www.praha.eu/jnp/

cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/index.html ]. Vše najdete online na webu 
hlavního města – www.praha.eu 

Vzhledem k tomu, že díky aplikaci Změna plánu víme, kdy o změně 
zastupitelé hlasovali a pod jakým číslem usnesení, můžeme konkrétní 
usnesení vyhledat poměrně snadno.
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Všechny materiály, které jsou podkladem pro hlasování zastupitelů, 
a všechna usnesení zastupitelstva, jsou veřejně dostupné na portálu hl. 
m. Prahy – www.praha.eu. 

Můžeme si zde zároveň ověřit, jak který zastupitel zvedal ruku, přečíst si 
celý stenozápis z jednání nebo se podívat na videozáznam. 
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Co dalšího udělat?
•	 Samotná změna územního plánu je jen prvním krokem k případné 

realizaci stavby.
•	 Konkrétní záměr pro dané území musí projít povolovacími procesy.  

Proces posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) probíhá jen pro 
vybrané záměry. Územní řízení, jehož základní podmínkou je soulad 
s územím plánem, a stavební řízení pak již musí proběhnout pro 
každý záměr. V těchto řízeních se rozhoduje o konkrétní podobě 
a podmínkách stavby. Informace o těchto řízeních sice najdete 
na úředních deskách městských částí, ale je to mnohem složitější. 
Neexistuje žádná databáze, ve které by stavební úřady musely 
zveřejňovat informace.

•	 Pokud máte po zjištění informací o změnách územního plánu potřebu 
získat další informace, je dobré využít žádost o informace dle zákona 
106/1999 Sb.   a obrátit se přímo na stavební úřady nebo magistrát.
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Přečtete si naše dvě další 
publikace o pražských webech!
•	 Praha online
•	 Zastupitelstvo a rada – stručný průvodce po webech

Oba průvodce jsou dostupné na našem webu Změny Prahy  
[ https://zmenyprahy.cz/novinky/mame-pro-vas-dva-nove-pruvodce-po-prazskych-webech ]
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Právo na informace
Více o právu na informace zjistíte v naší brožuře Kdo se ptá, ten se dozví  
[ http://arnika.org/kdo-se-pta-ten-se-dozvi-pravo-na-informace-v-praxi ]. 

Územní plánování v kostce
Více o územním plánování se dozvíte v naší publikaci Občanův průvodce 
po územním plánu  [ http://arnika.org/obcanuv-pruvodce-po-uzemnim-planu-2 ].
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O Arnice
•	 Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší 

životní prostředí. Věříme, že přírodní bohatství není pouze darem, ale 
také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opíráme o tři 
pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

•	 Více na www.arnika.org 

Tato publikace vznikla díky podpoře občanů. Děkujeme.


