
Pořadové číslo   1         
Vlastnictví   Pozemkový fond a soukromníci                                                                             
Sektor   Severovýchod 
Městská část   Praha 9 – Hloubětín 
Název lokality   Zemědělský areál, bývalé skleníky 
Poloha   Západně od Kyjského rybníka, areál na severu ohraničen železniční tratí, na 
západě ohraničen mostem s Průmyslovou ulicí, na jihu ohraničen Rokytkou 
Přístup, dopravní obsluha   z Morušové ulice, asfaltová komunikace až ke vjezdové bráně 
Podrobná charakteristika   Bývalé skleníky a zemědělské plochy 
Rozloha (ha)  5 ha zemědělská plocha se skleníky, dalších 8 ha plochy mezi skleníky a 
Průmyslovou ulicí 
Charakter zástavby   Bývalý areál zemědělské velkovýroby tvořený 6 velkými skleníky a 
hospodářskými budovami 
Stavebně technický stav objektů   Velmi špatný stav, skleníky v havarijním stavu, prakticky 
bez možnosti opravy. Hospodářské budovy částečně využitelné jako sklady a pod 
Způsob využití území podle územního plánu   Zahradnictví, rekreační plochy a přírodní 
nelesní plochy, nepočítá se s bydlením 
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Pořadové číslo   2 
Vlastnictví   Hl.m.Praha 50 %, soukromníci 50%                                                                  
Sektor  Severovýchod 
Městská část   Praha – Horní Počernice 
Název lokality   Bývalý vojenský areál Bílý vrch 
Poloha   300 m severně od ČOV Horní Počernice 
Přístup, dopravní obsluha   pokračování Bártovy ulice 
Podrobná charakteristika   Řada stavebních objektů a nedostavěný panelový objekt 
Rozloha (ha)   3,5 ha 
Charakter zástavby   Různorodě zastavěná plocha, celkem 12 objektů, většina z nich 
v průměrném stavebně technickém stavu. Celý areál je oplocen, uzamčen a příležitostně 
kontrolován ostrahou. Bez možnosti vstupu. 
Stavebně technický stav objektů   Vzhledem ke střežení je stav objektů poměrně dobrý 
Způsob využití území podle územního plánu   Zařízení zdravotnictví a sociální 
péče.Rozvoj bydlení. Je zpracována podkladová studie pro návrh změny ÚPN z února 2006. 
Bylo by možné využít spíše jako speciální bydlení se sociálním charakterem a pod. 
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Pořadové číslo   3 
Vlastnictví   Basil,s.r.o. 75 %, Stát.statek Praha v likvidaci 25 %                                           
Sektor   Severovýchod 
Městská část   Praha – Horní Počernice 
Název lokality   Plochy a objekty bývalých Drůbežářských závodů Xaverov 
Poloha   Jihovýchodní okraj Horních Počernic, jižně od D11 
Přístup, dopravní obsluha   Východně od ulice (silnice) Ve žlíbku, v blízkosti stanice a 
točny MHD 
Podrobná charakteristika   Haly a plochy po Drůbežářských závodech, je zde celkem 27 
větších objektů. V současnosti využity logistickou firmou Basil Logistic a řadou dalších 
menších firem 
Rozloha (ha)   22 ha 
Charakter zástavby   Zástavba tvořena řadou objektů různé velikosti. Většina z nich je 
využívána. Areál má oplocení ve velmi dobrém stavu a na vstupu je vrátnice v provozu 
s kontrolou vstupu a výstupu. Intenzita využití je vysoká. Vnitřní komunikace asfaltové. Celý 
areál je od okolí oddělen vysokou a kompaktní ochrannou zelení. Rovněž uvnitř areálu je 
vysoký podíl stromové a keřové zeleně. 
Stavebně technický stav objektů   Velmi dobrý vzhledem k stálému využívání 
Způsob využití území podle územního plánu   Území zčásti bez specifikace, sportovní a 
oddechové plochy, parkově upravené plochy. Případně i bydlení - rodinné domky ve 
východní a jihovýchodní části území. Rekreační a sportovní aktivity. Je podána žádost o 
změnu ÚPN a na část stavby o rozloze cca 3 ha je vydáno územní rozhodnutí. 
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Pořadové číslo   4 
Vlastnictví   Pražské silniční a vodohospodářské stavby 100 %                                                
Sektor    Severovýchod 
Městská část   Praha – Horní Počernice 
Název lokality   Bývalá obalovna drti 
Poloha   Východně od areálu výzkumných ústavů v Běchovicích 
Přístup, dopravní obsluha   Velmi dobře dopravně obslouženo z Běchovic silnicí navazující 
na ulici Mladých Běchovic, krátká asfaltová odbočka ze silnice u zastávky MHD 
Podrobná charakteristika   Řídce zastavěná plocha s řadou objektů stavební výroby a 
skladů, obalovna drti, dostatečně velké manipulační a nekryté skladovací prostory. Celá 
plocha oplocena a odcloněna od okolí vysokou zelení. 
Rozloha (ha)   15 ha 
Charakter zástavby   Velký počet drobných staveb stavební výroby, služeb a skladů. 
Stavebně technický stav objektů   Stav většiny objektů vyhovující a to především 
vzhledem ke stálému využívání.  
Způsob využití území podle územního plánu    Plochy sloužící oddechu a sportovně 
rekreační plochy. Součást nadregionálního biocentra. Tento způsob využití si vyžádá velké 
demoliční náklady. Areál by bylo spíše vhodné nechat dále v provozu, pokud je zájem 
provozovatelů. 
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Pořadové číslo   5    
Vlastnictví   Hl.m.Praha 100%                                                                                              
Sektor   Východ 
Městská část   Praha – Dolní Počernice 
Název lokality   Bývalý statek 
Poloha   Severovýchodně od ulice Nad rybníkem 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Nad rybníkem, zastávka MHD 300 m 
Podrobná charakteristika  Bývalý areál státního statku vzniklý postupnými úpravami 
staršího statku. Plocha dvora je využívána jako parkoviště autobusů, v budovách je tiskárna 
a dílny 
Rozloha (ha)   1,2 ha 
Charakter zástavby   Typické zemědělské stavby vytvářející dvůr 
Stavebně technický stav objektů   Velmi dobrý stavebně technický stav všech objektů, 
budovy do ulice Nad rybníkem jsou po rekonstrukci. Výhledově by bylo možno po úpravách a 
přestavbě využívat i pro ubytovací účely (hotel, penzion, turistická ubytovna) 
Způsob využití území podle územního plánu   Nespecifikované využití, vhodné zejména 
pro drobnou výrobu a služby, ubytovací služby. Poloha v přestavbovém území a navrhované 
památkové zóně. 
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Pořadové číslo   6 
Vlastnictví   Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 100 %                                
Sektor   Východ 
Městská část   Praha – Dubeč 
Název lokality    Areál pro recyklaci odpadů 
Poloha   Jižně od Počernického rybníka a čerpací stanice PHM 
Přístup, dopravní obsluha   Ze silnice I/12 odbočující ulicí k Horním Počernicím 
Podrobná charakteristika   Velmi rozvolněný areál s několika malými stavbami, převažuje 
skládka 
Rozloha (ha)   1,4 ha 
Charakter zástavby   Zástavba velmi omezená, většina plochy využívána jako skládky 
pneumatik a papíru firmou Pneuplast 
Stavebně technický stav objektů   Špatný stav, spíše provizorní objekty a stavební buňky. 
Vyhovují účelu obsluhy skládky 
Způsob využití území podle územního plánu    Orná půda, případně čisté bydlení 
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Pořadové číslo   7 
Vlastnictví   Soukromá osoba 100 %                                                                                       
Sektor   Východ 
Městská část   Praha – Běchovice 
Název lokality   Bývalý zemědělský areál 
Poloha   300 m jižně od okraje intravilánu Běchovic 
Přístup, dopravní obsluha  Z Běchovic ulicí Ke Kolodějům a odbočením do ulice K Jalovce 
po asfaltové polní cestě 
Podrobná charakteristika   Bývalé objekty zemědělské, především živočišné výroby. 
V současnosti areál využívá firma JHP, s.r.o., která zde vyrábí mostní ocelové a betonové 
dílce.   
Rozloha (ha)   1,5 ha 
Charakter zástavby   Neuspořádaná zástavba zemědělských hal a novějších drobných 
dostaveb. Areál je oplocen a bez ochranné zeleně 
Stavebně technický stav objektů    Stav objektů je celkem vyhovující, řada z nich je 
opravena 
Způsob využití území podle územního plánu   Čistě obytné území, eventuálně orná půda 
 

 
 

 
 



 8

Pořadové číslo   8 
Vlastnictví   Jena Towers, a.s.                                                                                                
Sektor   Jih 
Městská část   Praha 4 – Pankrác 
Název lokality   Dobeška – Zelený pruh 
Poloha   Severně od ulice Zelený pruh 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Zelený pruh 
Podrobná charakteristika   Přestavbové území z větší části využíváno jako plocha zeleně 
Rozloha (ha)   1 ha 
Charakter zástavby   Pouze plocha smíšené nízké a vysoké zeleně 
Stavebně technický stav objektů   Bez stavebních objektů 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené obytné území. Vhodnější by bylo 
ponechat jako území městské zeleně vzhledem k tomu, že na jeho jižním okraji je 
autobusová smyčka MHD a na severním okraji zástavba novějších rodinných domků. Z toho 
vyplývá i možná funkce ochranné zeleně. Plocha tak nepatří mezi typické brownfields a je 
spíše zbytkovou plochou po zástavbě území. 
 

 
 

 



 9

Pořadové číslo   9 
Vlastnictví   Agmeco, s.r.o. 100 %                                                                                
Sektor  Jih 
Městská část   Praha 4 – Chodovec 
Název lokality   Chodovec 
Poloha  Východně od státního ústředního archivu 
Přístup, dopravní obsluha   Městskými komunikacemi z Ulice mírového hnutí a Blažimské 
Podrobná charakteristika   Neorganicky uspořádané, málo využívané území. Oploceno. 
Rozloha (ha)   10 ha 
Charakter zástavby   Řada drobnějších staveb a jedna administrativní budova 
Stavebně technický stav objektů  Velmi rozdílný podle objektů. 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené obytné území. Před využitím pro 
obytnou zástavbu nutno provést rozsáhlé demolice 
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Pořadové číslo   10 
Vlastnictví   Hl.m.Praha a MČ Kunratice 30 %, zbytek firmy a soukromníci                         
Sektor   Jih 
Městská část   Praha – Kunratice 
Název lokality   Areály Vídeňská – Kunratická spojka 
Poloha    Prostor kolem křižovatky Vídeňské a Kunratické spojky 
Přístup, dopravní obsluha    Z Vídeňské a Kunratické spojky. Úrovňová křižovatka 
s intenzivním provozem. Dopravní situace vyžaduje vybudování kruhového objezdu 
Podrobná charakteristika   Neuspořádaně využívané území s výjimkou jeho jihozápadní 
části, kde jsou sklady 
Rozloha (ha)   6 ha v jihozápadním sektoru křižovatky 
Charakter zástavby   Nesourodé objekty a volné plochy, celé území je velmi málo 
využíváno 
Stavebně technický stav objektů   Velmi nesourodý stav, většinou se jedná o přízemní 
zanedbané objekty. Dlouhodobé nevyužití řady z nich je předurčuje k demolici 
Způsob využití území podle územního plánu    Pás přírodní nelesní plochy při Vídeňské 
ulici a služby a nerušící výroba. Vzhledem k velmi dobrému přístupu z dálnice D1 je 
navržena výstavby logistického areálu 
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Pořadové číslo   11 
Vlastnictví  Jedna soukromá osoba 75 %, další soukromé osoby 25 %                       
Sektor   Jih 
Městská část   Praha – Libuš 
Název lokality   Písnice – sever 
Poloha   Při Libušské ulici, v sousedství areálu České zemědělské a potravinářské inspekce 
Přístup, dopravní obsluha  Z Libušské ulice a ulicí V zákopech 
Podrobná charakteristika   Zemědělské haly a sýpka 
Rozloha (ha)   2 ha 
Charakter zástavby   Soubor tvořený objekty hal, málo využitý 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav, řadu objektů by bylo možné dále 
využívat 
Způsob využití území podle územního plánu   Nerušící výroba. Vzhledem k malému 
využití objektů vhodné i pro rodinné domky, po asanaci objektů. Severně od území vymezen 
zatím nefunkční regionální biokoridor. 
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Pořadové číslo   12 
Vlastnictví   Festo, s.r.o. 100 %                                                                                  
Sektor   Jih 
Městská část   Praha – Modřany 
Název lokality   Motocross 
Poloha    Na křižovatce ulic Modřanská a Československého exilu 
Přístup, dopravní obsluha    Z Modřanské ulice a ulice Československého exilu 
Podrobná charakteristika   Nezastavěná plocha položená v sousedství nevyužívaných 
skleníků 
Rozloha (ha)   1 ha 
Charakter zástavby   Nezastavěná plocha, v současnosti zcela nevyužívaná 
Stavebně technický stav objektů   Skleníky v sousedství plochy v havarijní  stavu 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené území obchodu a služeb. Využití 
přizpůsobit poloze v zátopovém území. 
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Pořadové číslo   13 
Vlastnictví   České dráhy,a.s. 98 %                                                                                         
Sektor    Východ 
Městská část   Praha 3 – Žižkov 
Název lokality    Nákladové nádraží Žižkov 
Poloha   Východně od ulice Jana Želivského 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Jana Želivského a z Malešické ulice 
Podrobná charakteristika   Kolejiště a nekryté skladové plochy nákladového nádraží Žižkov 
včetně kontejnerového terminálu. Velmi málo staveb většinou provizorního charakteru. 
Památkově chráněné území. 
Rozloha (ha)   13 ha 
Charakter zástavby   Jen ojedinělé stavební objekty, kolejiště a zpevněné skladovací a 
manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů   Objekty většinou ve špatném stavu 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené obytné území městského jádra na 
přestavbě bývalých ploch nádraží. Připravuje se studie obytného souboru 
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Pořadové číslo   14 
Vlastnictví   Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.   100 %                                    
Sektor   Východ 
Městská část   Praha 10 - Strašnice 
Název lokality   Nákladové nádraží Praha – Strašnice 
Poloha   Západně od ulice V korytech 
Přístup, dopravní obsluha   Špatná dopravní přístupnost z ulice V korytech, značné 
převýšení cca 4 m 
Podrobná charakteristika   Stávající kolejiště a přilehlé plochy s vysokou (cca 5 m) vrstvou 
nové navážky zeminy 
Rozloha (ha)   13 ha 
Charakter zástavby   Bez stavebních objektů 
Stavebně technický stav objektů   Pouze nezastavěné plochy 
Způsob využití území podle územního plánu   Zpracovává se urbanistická studie, 
předpokládané využití pro bydlení a případně i sportovní plochy vzniklé rozšířením 
stávajícího sportovního areálu.  
 

 
 

 



 15

Pořadové číslo   15 
Vlastnictví    NV Tisk, s.r.o. 30 %, další firmy 70 %                                                       
Městská část   Praha 10 – Záběhlice 
Název lokality   Plochy Na slatinách 
Poloha   Jižně od nákladového nádraží Praha – Strašnice. Na jihu je plocha ohraničena Jižní 
spojkou a železniční tratí Vršovice – Krč  
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Pod Vršovskou horou nebo Průhonickou ulicí odbočující 
z ulice V korytech 
Podrobná charakteristika   Rozlehlá plocha z větší části využívaná jako zahrádkářská 
kolonie. Nevýhodou je sevření mezi dopravní koridory. 
Rozloha (ha)   14 ha 
Charakter zástavby   Území je sice z větší části nezastavěné, v jeho západní části je velká 
zahrádkářská kolonie s několika objekty postupně přestavěnými na rodinné domky a 
několika objekty autoopraven a pneuservisu. 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav většinou provizorních objektů 
Způsob využití území podle územního plánu   Nerušivá výroba. Velké přestavbové území. 
Na severu ohraničeno zátopovým územím. 
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Pořadové číslo   16 
Vlastnictví   Větší počet soukromých osob 100 %                                                                
Sektor   Východ 
Městská část   Praha – Křeslice 
Název lokality   Zemědělský areál Křeslice 
Poloha   1,2 km jižně od Křeslic, 0,5 km od kruhového objezdu a od nákupní zóny Čestlice 
Přístup, dopravní obsluha    Za kruhovým objezdem odbočka ze silnice do Pitkovic a dále 
místní komunikací s asfaltovým povrchem 
Podrobná charakteristika   6 hlavních objektů – hal pro živočišnou výrobu 
Rozloha (ha)   4,5 ha 
Charakter zástavby   Objekty v dostatečných odstupech a manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů   Velmi dobrý, objekty byly užívány pouze krátkou dobu 
před r. 1990 
Způsob využití území podle územního plánu   Velké zahradnictví. Vzhledem k blízkosti 
dálnice a nákupní zóny by bylo vhodnější využití jako logistický areál. 
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Pořadové číslo   17 
Vlastnictví   Brudra,s.r.o. 70 %, Lesy Steinských 20 %, ostatní 10 %                                     
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Radotín 
Název lokality   Skleníky Radotín 
Poloha   Mezi Berounkou a průmyslovou zónou Radotín 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Výpadové 
Podrobná charakteristika   Rozlehlý areál s nevyužívanými skleníky a jejich technickým 
zázemím. Předpokládá se, že na ploše skleníků bude vytěžen štěrkopísek.  
Rozloha (ha)   25 ha 
Charakter zástavby   Plocha využita pro skleníky pro bývalé zahradnictví. V současnosti 
jsou využívány pouze objekty technického zázemí jako sklady, výrobní objekty a objekty 
občanské vybavenosti.   
Stavebně technický stav objektů   Většina objektů technického zázemí je v dobrém stavu 
a jsou využívány 
Způsob využití území podle územního plánu   Plochy sloužící oddechu, sportu a rekreaci 
v zátopovém území. Vstupní areál je již tímto způsobem zčásti využíván (carting – 
motokáry). Výhledově, po vytěžení štěrkopísku, se předpokládají velké vodní plochy pro 
rekreaci. 
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Pořadové číslo   18 
Vlastnictví   Firma Na čtvrtích 90 %, Hl.m.Praha 10 %                                           
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Velká Chuchle 
Název lokality   Bývalé zahradnictví Valtr 
Poloha   Východně od Radotínské ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Z Radotínské ulice 
Podrobná charakteristika   Z areálu zůstaly zachovány jen bytové domy ze sedmdesátých 
let pro zaměstnance, administrativní budovy a kotelny. Vlastní skleníky byly zbourány a 
plocha není využita, zarostlá náletovou zelení a plevelem.   
Rozloha (ha)   17 ha 
Charakter zástavby   Malé sídliště bytových domů s parkovacími plochami a zdevastovaný 
objekt dřevěné ubytovny. 
Stavebně technický stav objektů   Bytové domy ve velmi dobrém stavu, administrativní 
budovy a kotelna v průměrném stavu, ale nevyužívány 
Způsob využití území podle územního plánu    Většina území nemá specifikovanou 
funkční náplň, leží v zátopovém území. Vzhledem k blízkosti velkého výhledového areálu 
vodních sportů by bylo vhodné rekreační využití modifikované polohou v zátopovém území. 
Významné přestavbové území.  
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Pořadové číslo   19 
Vlastníci   Ústav jaderných paliv 95%, soukromé osoby 5%                                          
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Zbraslav 
Název lokality   Areál Výzkumného ústavu jaderných paliv 
Poloha   Jižní okraj sídliště Zbraslav 
Přístup, dopravní obsluha   Místní komunikací odbočující z ulice Elišky Přemyslovny 
Podrobná charakteristika  7 větších objektů volně rozmístěných v rozsáhlém areálu. Areál 
je celý využíván ÚJP a neměl by být zařazen mezi brownfields 
Rozloha (ha)   3 ha 
Charakter zástavby   Samostatně stojící objekty s ochrannou zelení 
Stavebně technický stav objektů   Velmi dobrý stav 
Způsob využití území podle územního plánu    Ostatní plochy bez funkční náplně. 
Vzhledem k blízkosti dynamicky se rozvíjející čistě obytné zóny omezit případný rozvoj a 
výhledově předpokládat spíše asanaci areálu.  
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Pořadové číslo   20 
Vlastnictví   Stát. statek Nové hrady 60%, Rybářství Třeboň,a.s. 20%, soukromníci 20%     
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Velká Chuchle 
Název lokality   Stavební areál a sádky, Lahovice  
Poloha   Mezi Strakonickou ulicí a Vltavou 
Přístup, dopravní obsluha   Ze Strakonické ulice a Lahoviček 
Podrobná charakteristika   Plocha volně zastavěná objekty sádek a objekty firmy Zakládání 
staveb 
Rozloha (ha)   14 ha 
Charakter zástavby   Objekty firmy Zakládání staveb jsou neuspořádané s velkým podílem 
manipulačních ploch. Plocha sádek je nesrovnatelně lépe organizována. 
Stavebně technický stav objektů  Objekty sádek jsou v dobrém stavu, objekty zakládání 
staveb jsou v podstatně horším stavu a jejich území je využíváno neorganizovaně. 
Způsob využití území podle územního plánu   Plochy sádek se předpokládají jako 
nerušivá výroba, plochy stavebnictví jsou po asanaci navrženy jako plochy sloužící sportu, 
rekreaci a oddechu. Zátopové území. 
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Pořadové číslo   21 
Vlastnictví   Nezapsáno 90%, soukromé osoby 10%                                                        
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Lipence 
Název lokality   Skládka  
Poloha   Západně od Strakonické ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Z odbočky ze Strakonické k rozvodně Pražské teplárenské, 
polní cesta ve špatném stavu. Navržena dálniční křižovatka pro zlepšení dopravní obsluhy 
Zbraslavi a sledované plochy.  
Podrobná charakteristika   Rekultivovaná plocha bývalé skládky inertních materiálů včetně 
vytěžených hornin z metra  
Rozloha (ha)   20 ha 
Charakter zástavby   Plocha bez stavebních objektů 
Stavebně technický stav objektů   Nejsou zastoupeny 
Způsob využití území podle územního plánu   Nerušící výroba, služby v lehčích stavbách, 
v západní části čistě obytné území. 
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Pořadové číslo   22 
Vlastnictví   ICOM,s.r.o. 80%, SKANSKA 10%, soukromé osoby 10%                                 
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Velká Chuchle 
Název lokality   Plocha pro odstavné parkoviště, Malá Chuchle  
Poloha   Navazuje na severní okraj intravilánu Velké Chuchle. Na západě plocha ohraničena 
místní komunikací a železniční tratí. Na východě ohraničena Strakonickou ulicí. 
Přístup, dopravní obsluha   Z místní komunikace mezi Velkou a Malou Chuchlí 
Podrobná charakteristika   Plocha bez jakýchkoliv staveb s nízkým betonovým oplocením 
a s náletovou zelení. Nechráněné zátopové území. 
Rozloha (ha)   9 ha 
Charakter zástavby   Bez zástavby 
Stavebně technický stav objektů    Bez zástavby, jen nízké betonové oplocení 
Způsob využití území podle územního plánu    Plochy pro hromadnou dopravu, záchytné 
parkoviště    
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Pořadové číslo   23 
Vlastnictví   Vlastnický vztah měněn 100%                                                                 
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 13 – Stodůlky 
Název lokality   Plocha po výstavbě metra  
Poloha   Západně od Jeremiášovy ulice a stanice metra Stodůlky  
Přístup, dopravní obsluha   Z Jeremiášovy ulice 
Podrobná charakteristika   Plocha bez staveb sporadicky porostlá nízkou zelení. 
Východním okrajem probíhá vysokotlaký plynovod. Výhledově by zde mělo být vymezeno 
lokální biocentrum. 
Rozloha (ha)   9 ha 
Charakter zástavby   Bez staveb 
Stavebně technický stav objektů   Bez staveb 
Způsob využití území podle územního plánu   Obytná zástavba (čistě obytná a všeobecně 
obytná) 
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Pořadové číslo   24 
Vlastnictví   ČSOB,a.s. 60%, Pembroke, a.s. 30%, soukromé osoby 10%                          
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Radlice 
Název lokality   Územní rezerva pro Radlickou radiálu 
Poloha   Východně od areálu firma Walter Deritend 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Radlické a Výmolovy 
Podrobná charakteristika   Rozsáhlá plocha pokrytá vzrostlou zelení, s asfaltovou místní 
komunikací a několika menšími objekty 
Rozloha (ha)   8 ha 
Charakter zástavby  Jen malá zástavba (trafo a malá opravna automobilů) 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu   Rezerva pro výstavbu Radlické radiály, 
v současnosti málo pravděpodobné využití pro tento záměr 
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Pořadové číslo   25 
Vlastnictví   Ministerstvo obrany 100%                                                                        
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Jinonice 
Název lokality   Areál výzkumného ústavu VÚTE 
Poloha  Jihovýchodně od Radlické ulice, přístup z ulic Pod vodovodem a Mezi lány 
Přístup, dopravní obsluha   Z uvedených ulic a ze stanice metra Jinonice 
Podrobná charakteristika   Areál je celý oplocen, je zřejmé, že je stále využíván Armádou 
ČR.  
Rozloha (ha)  6 ha 
Charakter zástavby    Přibližně 20 objektů různé velikosti 
Stavebně technický stav objektů  Většinou v dobrém stavu 
Způsob využití území podle územního plánu   Plocha pro vysoké školy a vysokoškolské 
koleje, navrhováno i záchytné parkoviště. 
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Pořadové číslo   26 
Vlastnictví   České dráhy, a.s. 100%                                                                             
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Smíchov 
Název lokality   Severní část nádraží ČD, Smíchov 
Poloha   Severní část nádražních ploch kolejišť (severně od oblouku trati ze Železničního 
mostu do železniční stanice Praha  - Smíchov a západní část ploch pod ulicí Křížovou) 
Přístup, dopravní obsluha   Z okolních městských ulic po stavebních úpravách 
Podrobná charakteristika   Nesourodě zastavěné plochy bývalých objektů drah, 
v současnosti většinou nevyužívaných nebo pronajatých 
Rozloha (ha)   20 ha 
Charakter zástavby   Neuspořádaná zástavba a nevyužívané kolejiště 
Stavebně technický stav objektů   Většinou špatně udržované a využitelné jen po 
rekonstrukci 
Způsob využití území podle územního plánu    Překladiště, kontejnerový terminál, 
alternativní využití pro bydlení a občanskou vybavenost jako součást rozvojových ploch 
Nového Smíchova. 
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Pořadové číslo   27 
Vlastnictví   ICOM, a.s. 100%                                                                                        
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Smíchov 
Název lokality   Bývalé autobusové nádraží, Smíchov 
Poloha   Plocha mezi Nádražní a Strakonickou ulicí. Na jihu ohraničena plochou bývalého 
lihovaru 
Přístup, dopravní obsluha   Z Nádražní ulice 
Podrobná charakteristika   Nesourodě zastavěné plochy, parkoviště ICOM Jihlava 
(autobusy, kamiony, podniková čerpací stanice PHM, sklady, autoservisy) 
Rozloha (ha)   2 ha 
Charakter zástavby   Nesourodá zástavba a velké manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů   Poměrně špatný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Smíšené území městského typu 
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Pořadové číslo   28 
Vlastnictví   River Gardens, a.s. 100%                                                                                
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Smíchov 
Název lokality   Paroplavební společnost 
Poloha   Severní část předmostí železničního mostu na Smíchově a náplavka Vltavy 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Hořejší nábřeží 
Podrobná charakteristika   Plocha s několika stavbami a přístupem k řece 
Rozloha (ha)  2 ha 
Charakter zástavby   Objekty dílen pro údržbu lodí 
Stavebně technický stav objektů   Špatný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Ostatní území bez specifikace funkční 
náplně 
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Pořadové číslo    29 
Vlastnictví   2 soukromé osoby 100%                                                                                   
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Košíře 
Název lokality   Obytný dům, Jinonická ul. 
Poloha   Plocha západně od Jinonické a jižně od Vrchlického ulice  
Přístup, dopravní obsluha   Z Vrchlického a Jinonické ulice 
Podrobná charakteristika   Velký obytný objekt v havarijním stavu a neudržovaná zahradní 
plocha. Objekt i zahrada je nemovitou kulturní památkou. 
Rozloha (ha)   1,5 ha 
Charakter zástavby   Část plochy zastavěna obytným objektem, využití zbytkové plochy 
zeleně je možné po revitalizaci zeleně. Oplocení rovněž v havarijním stavu. 
Stavebně technický stav objektů   Havarijní stav, využití si vyžádá nákladnou rekonstrukci 
Způsob využití území podle územního plánu    Čistě obytné území, součást přírodního 
parku Kavalírka. 
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Pořadové číslo   30 
Vlastnictví   Soukromé firmy 65%, Hl.m.Praha 5%, soukromé osoby 5%                              
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Košíře 
Název lokality   Areál Kotlářka 
Poloha  Mezi Plzeňskou ulicí a ulicí Ke Kotlářce 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Plzeňské a ulice Ke Kotlářce 
Podrobná charakteristika   Řídce zastavěné území včetně čerpací stanice a autoservisu 
Rozloha (ha)   2 ha 
Charakter zástavby   Nesourodá zástavba s novější čerpací stanicí PHM 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Území nerušivé výroby. Území by se mělo 
revitalizovat, není to typický brownfields 
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Pořadové číslo   31 
Vlastnictví   Hl.m.Praha 100%                                                                                             
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha 5 – Motol 
Název lokality   Skládka Metrostavu 
Poloha   Západně od Kukulovy ulice, 200 m jižně od ulice Na břevnovské pláni 
Přístup, dopravní obsluha   Místní komunikací z Kukulovy ulice 
Podrobná charakteristika   Pouze rekultivovaná skládka bez stavebních objektů 
Rozloha (ha)   20 ha 
Charakter zástavby   Bez zástavby 
Stavebně technický stav objektů   Bez zástavby 
Způsob využití území podle územního plánu    Sady a zahrady, eventuálně vysoké školy a 
vysokoškolské koleje. Na severu území trasa budoucí dálnice. 
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Pořadové číslo   32 
Vlastnictví   3 soukromé osoby 100%                                                                                       
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Zličín 
Název lokality   Zemědělský areál Sobín 
Poloha   Jihovýchodní okraj intravilánu Sobína 
Přístup, dopravní obsluha   Z Hostivické ulice 
Podrobná charakteristika   Areál živočišné výroby a skladů 
Rozloha (ha)   4 ha 
Charakter zástavby   Objekty a manipulační plochy  
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Smíšené území městského typu. Na 
západě plocha navazuje na archeologickou lokalitu. V Sobíně je připravováno vyhlášení 
vesnické památkové zóny. 
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Pořadové číslo   33 
Vlastnictví   Pozemkový fond ČR 100%                                                                                
Sektor   Jihozápad 
Městská část   Praha – Slivenec 
Název lokality   Zemědělský areál Slivenec 
Poloha   Západně od Slivence, za městským okruhem  
Přístup, dopravní obsluha   Ze Slivence z ulice Ke Smíchovu podjezdem pod okruhem a 
dále polními asfaltovými cestami, od okraje intravilánu Slivence vzdáleno 0,9 km. Velmi 
dobrá dopravní dostupnost z městského okruhu. 
Podrobná charakteristika  4 objekty pro ustájení krav, v současnosti prakticky 
nevyužívané. Pozemek oplocen a uzamčen 
Rozloha (ha)   3,5 ha 
Charakter zástavby   Dostatečně velký pozemek s možností dalšího využívání pro skladové 
účely. Velké manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Nerušivé výroby nebo zařízení zemědělské 
výroby a služeb      
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Pořadové číslo   34 
Vlastnictví   Cca 20 soukromých osob 80%, Hl.m.Praha 20%                                                 
Sektor   Jihozápad 
Městská část  Praha – Řeporyje 
Název lokality   Vstup do Prokopského údolí 
Poloha   Jižně od Řeporyjí, od Národní přírodní památky Dalejský profil odděleno železniční 
tratí  
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice K holému vrchu a Na požáru 
Podrobná charakteristika   Málo intenzivně využívané objekty zemědělská výroby včetně 
pastviny a stavební areál 
Rozloha (ha)   9 ha 
Charakter zástavby   Rozvolněná zástavba, pastviny s ohrazením a manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů   Většinou ve špatném stavu 
Způsob využití území podle územního plánu   Plochy pro sport a oddech. Rekreační a 
sportovní využití jako zázemí a vstup do Prokopského údolí 
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Pořadové číslo   35 
Vlastnictví   Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. 100%                                                      
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 7 – Holešovice 
Název lokality  Drážní plochy,  Bubny 
Poloha   Mezi ulicemi Bubenská, Plynární, Železničářů, Argentinská a Za viaduktem 
Přístup, dopravní obsluha  Z výše uvedených ulic 
Podrobná charakteristika  Jedno z největších přestavbových území v Praze. Objekty 
železniční stanice Praha - Bubny, železniční zastávky Praha – Holešovice, kolejiště, rozsáhlé 
manipulační a nezastavěné objekty, objekty bývalých Železničních dílen a další objekty ve 
vlastnictví Českých drah 
Rozloha (ha)   25 ha 
Charakter zástavby   Nesourodě zastavěné a vždy málo intenzivně využívané území 
Stavebně technický stav objektů   Většinou ve špatném stavu s omezenými možnostmi 
dalšího využití, předurčeno k asanaci 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené městské území, vysoké školy a 
vysokoškolské koleje, izolační zeleň. Bytová výstavba, administrativa, služby. Významné 
přestavbové území v souvislosti s výstavbou městského okruhu. 
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Pořadové číslo   36 
Vlastnictví   Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. 100%                                                      
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 7 – Dejvice 
Název lokality   Drážní plochy, Dejvice 
Poloha   Mezi ulicí Milady Horákové a nádražím Praha – Dejvice 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Milady Horákové, přístup možný jen ve směru ke 
křižovatce se Svatovítskou ulicí  
Podrobná charakteristika   Řídce zastavěné plochy a manipulační plochy. Objekty 
v současnosti využívány jako sklady, sídlo stavební firmy a ubytovna 
Rozloha (ha)   5 ha 
Charakter zástavby   6 menších objektů a manipulační plochy 
Stavebně technický stav objektů  Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu   Smíšené území městského typu. Služby a 
plochy bytové výstavby. 
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Pořadové číslo   37 
Vlastnictví   Pozemkový fond ČR 35%, VÚRV 65%                                                               
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 6 – Ruzyně 
Název lokality   Areál výzkumného ústavu rostlinné výroby 
Poloha   Západně od Drnovské ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Z Drnovské ulice 
Podrobná charakteristika   Stále využívaný areál VÚRV s rozsáhlými vnitřními plošnými 
rezervami. Pro rozvoj by bylo možné využít jen některé plochy výzkumných a šlechtitelských 
pozemků uvnitř areálu 
Rozloha (ha)   30 ha 
Charakter zástavby  Rozptýlená zástavba zděnými objekty a pokusné a šlechtitelské plochy
Stavebně technický stav objektů   Velmi dobrý stav, většina objektů stále využívána 
Způsob využití území podle územního plánu    Nespecifikované určení. Významné 
přestavbové území. 
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Pořadové číslo   38 
Vlastnictví  Pozemkový fond ČR 50%, M.zeměd. 25%, Stát.zkušeb. ústav 25%              95    
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 6 – Řepy 
Název lokality   Zkušební ústav zemědělských strojů 
Poloha   U křižovatky ulic Karlovarská a Slánská 
Přístup, dopravní obsluha   Z Karlovarské ulice 
Podrobná charakteristika   Řídce zastavěný areál s volnými plochami 
Rozloha (ha)   10 ha 
Charakter zástavby   Rozvolněná zástavba 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav 
Způsob využití území podle územního plánu    Smíšené území obchodu a služeb 
odcloněné od hlavních silnic pásem izolační zeleně 
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Pořadové číslo   39 
Vlastnictví   Sady lesy zahradnictví 90%, Monfumo, a.s. 10%                                                
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 6 – Veleslavín 
Název lokality   Bývalé zahradnictví Veleslavín 
Poloha   Mezi železniční tratí  Praha – Kladno a obslužnou komunikací vycházející z ulice 
Pod novým lesem a Nad zahradnictvím 
Přístup, dopravní obsluha   Z uvedených ulic krátkou obslužnou komunikací 
Podrobná charakteristika   Intenzivně zastavěné území tvořené z větší částí bývalými 
skleníky, kotelnou, provoznímu objekty a bytovým domem pro zaměstnance. Menší 
manipulační plochy. Část památkově chráněna. 
Rozloha (ha)   4 ha 
Charakter zástavby  Intenzivní zástavba skleníky 
Stavebně technický stav objektů   Skleníky v havarijním stavu, ostatní objekty s výjimkou 
bytového domu ve velmi špatném stavu 
Způsob využití území podle územního plánu    Zahradnictví. Pro tento účel již není 
využíváno. 
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Pořadové číslo   40 
Vlastnictví   Hl.m.Praha 100%                                                                                          99     
Sektor   Severozápad 
Městská část   Praha 6 – Břevnov 
Název lokality   Velký strahovský stadion 
Poloha   Západně od Vaníčkovy ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Z Vaníčkovy ulice, problém dopravní obsluhy při plné 
návštěvnosti 
Podrobná charakteristika   Areál bývalého stadionu pro všesokolské slety a následně 
spartakiády a příležitostné sportovní akce. Pro současné potřeby svojí velikostí nevyhovuje. 
Je využíván jako tréninkové plochy pro fotbal a příležitostné akce. Je vyhlášen za památkový 
objekt a příslušně chráněn. Přesto zde dochází k  nevhodným vestavbám drobných zařízení 
služeb, zejména občerstvovacích, do tribun. 
Rozloha (ha)   13 ha 
Charakter zástavby  Zástavba velkého sportovního stadionu, prakticky bez zázemí a 
parkovišť, která v době vzniku nebyla potřebná 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný 
Způsob využití území podle územního plánu   Plocha občanské vybavenosti a sportu. 
Velký sportovní areál. Významné přestavbové území.  
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Pořadové číslo   41 
Vlastnictví   Ministerstvo obrany 100%                                                                                  
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Karlín 
Název lokality   Invalidovna 
Poloha   V parku Kaizlovy sady jižně od Sokolovské ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Ze Sokolovské ulice ulicemi U invalidovny a Za invalidovnou 
Podrobná charakteristika   Rozlehlá klasicistní stavba využívaná jako vojenský a stavební 
archiv. Objekt Invalidovny i areál Kaizlových sadů je památkově chráněn a je součástí 
městské památkové zóny.  
Rozloha (ha)   1 ha 
Charakter zástavby   Klasicistní stavba čtvercového půdorysu s nádvořím 
Stavebně technický stav objektů   Zanedbaná údržba, objekt navíc poškozen při povodni 
v r. 2002 
Způsob využití území podle územního plánu    Plocha bez specifikace funkční náplně. 
Poloha v zátopovém území. 
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Pořadové číslo   42 
Vlastnictví   Hlavní město Praha 100%                                                                                   
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Kobylisy 
Název lokality   Plavecký areál Šutka 
Poloha   Jižně od Čimické ulice 
Přístup, dopravní obsluha   Z Čimické ulice 
Podrobná charakteristika   Dlouhodobě (20let) rozestavěný objekt ve stavu nedokončené 
hrubé stavby 
Rozloha (ha)   2 ha 
Charakter zástavby   Nedokončená hrubá stavba se zchátralým zařízením staveniště 
Stavebně technický stav objektů   Velmi špatný 
Způsob využití území podle územního plánu   Území sloužící sportu. Zařazeno mezi 
veřejně prospěšné stavby. Západně od plochy probíhá nefunkční regionální biokoridor. 
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Pořadové číslo   43 
Vlastnictví   Hl.m.Praha 100%                                                                                         
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Karlín 
Název lokality   Rohanský ostrov    
Poloha   Mezi Pobřežní ulicí, Libeňským mostem a Vltavou 
Přístup, dopravní obsluha   Z Pobřežní ulice 
Podrobná charakteristika   Rozsáhlé a nesourodě zastavěné území a velké manipulační a 
skladové plochy. Na části plochy meziskládky vytěžených hornin při výstavbě metra 
Rozloha (ha)   65 ha 
Charakter zástavby   Smíšená zástavba objekty v různém stavu, v západní části nové a 
rozestavěné objekty 
Stavebně technický stav objektů   Velmi různorodý, řada objektů, zejména ve východní 
části plochy v havarijním stavu 
Způsob využití území podle územního plánu   Převažuje smíšené území městského jádra, 
smíšené území městského typu, čistě obytné území a přírodní nelesní plochy. Vypracováno 
několik urbanistických studií. Dodržována zásada udržení vazeb na území Karlína. Poloha 
v zátopovém území. 
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Pořadové číslo   44 
Vlastnictví   Úřad pro zast. státu 50%, Správa ŽDC 40%, Výzkum. let. ústav 10%               
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Libeň 
Název lokality   Park pod plynojemem, Palmovka 
Poloha   Nad křižovatkou Palmovka 
Přístup, dopravní obsluha   Ze Sokolovské ulice a ulice V mezihoří 
Podrobná charakteristika   Park s objekty civilní obrany (kryty), v jižní části stadion 
mládeže 
Rozloha (ha)   3 ha 
Charakter zástavby   Parkové plocha a hřiště s kabinami a technickým zázemím 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Parkově upravené plochy, sportovní 
plochy, izolační zeleň. 
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Pořadové číslo   45 
Vlastnictví   Net Property s.r.o. 60%, Expo Hights 20%, Real Invest 10%, Česká rep. 10%     
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Čimice 
Název lokality   Areál Vojenských staveb 
Poloha   Mezi areálem Psychiatrické léčebny Bohnice a Čimickým údolím 
Přístup, dopravní obsluha   Z Čimické ulice 
Podrobná charakteristika   Vojenské stavby zanikly, areál je v soukromém vlastnictví a 
pronajímán. Je zde autoservis, sklad a prodej náhradních dílů na automobily, STK, logistické 
firmy, čerpací stanice PHM, rozlehlé manipulační plochy. V západní části, na konci areálu, 
jsou samostatně oplocené a opuštěné kasárenské objekty 
Rozloha (ha)   5 ha 
Charakter zástavby   Volně zastavěno s velkými manipulačními a skladovými plochami a se 
vzrostlou stromovou zelení   
Stavebně technický stav objektů   Různorodý, většinou ve stavu vyhovujícím současnému 
využití 
Způsob využití území podle územního plánu    Čistě obytné území při vstupu do areálu 
z východní strany, zbývající území přírodní nelesní plochy  
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Pořadové číslo   46 
Vlastnictví   PePe,s.r.o. 50%, Hl.m.Praha 50%                                                                          
Sektor   Sever 
Městská část   Praha 8 – Bohnice  
Název lokality   Obchodní centrum Krakov 
Poloha   Mezi ulicemi Lodžská, Hnězdenská a Olštýnská 
Přístup, dopravní obsluha   Z uvedených ulic 
Podrobná charakteristika  Rozsáhlý areál původně koncipovaný jako centrum celosídlištní 
vybavenosti a přilehlé plochy s nevyhovující úpravou 
Rozloha (ha)   2 ha 
Charakter zástavby   Obchodní pavilon s rozsáhlými sklady a jednotlivými menšími obchody 
a restauracemi 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu  Smíšené území městského typu a veřejné 
prostranství.  
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Pořadové číslo   47 
Vlastnictví   EKOCHAB, s.r.o. 95%, soukromé osoby 5 %                                                
Sektor   Sever 
Městská část   Praha – Dolní Chabry 
Název lokality   Bývalá skládka komunálního odpadu, Chabry 
Poloha   Mezi ulicemi Ústecká (dálniční přivaděč II/608) a Spořickou 
Přístup, dopravní obsluha   Ze Spořické ulice 
Podrobná charakteristika   Bývalá skládka s převýšením nad okolním terénem cca 8 m, 
v současnosti stále bez ochranné zeleně 
Rozloha (ha)   22 ha 
Charakter zástavby   Jen objekt na vstupu 
Stavebně technický stav objektů   Vyhovující stav  
Způsob využití území podle územního plánu   Zeleň (louky) a nespecifikované využití 
území bývalého vstupního areálu 
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Pořadové číslo   48 
Vlastnictví      Státní statek Praha v likvidaci 65%, 4 soukromé osoby 35%                         
Sektor   Sever 
Městská část   Praha – Ďáblice  
Název lokality   Areál statku 
Poloha   Severně od ulice Na parkánu 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Na parkánu 
Podrobná charakteristika   Objekt zámku s dvorem 
Rozloha (ha)  3 ha 
Charakter zástavby   Památkově chráněný areál statku využívaný zemědělskou firmou 
Kmínek. Rozlehlý dvůr slouží jako odstavná plocha pro zemědělskou techniku. Je zde i 
logistická firma, firma dodávající plastová okna a dveře a čerpací stanice PHM. 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Smíšené území městského typu 
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Pořadové číslo   49 
Vlastnictví   Pozemkový fond ČR 75%, Státní statek Praha v likvidaci 25%                             
Sektor   Sever 
Městská část   Praha – Březiněves 
Název lokality   Areál statku 
Poloha   Severovýchodně od Březiněvse 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Na Boleslavce asfaltovou komunikací 
Podrobná charakteristika   Rozlehlý areál s 10 většími objekty chlévů a hospodářských 
budov. Využívány jen budovy na vstupu (IFA servis, servis multikár). Celý areál je využitý jen 
z cca 25 % 
Rozloha (ha)   6 ha 
Charakter zástavby   Rozptýlená zemědělská účelová zástavba s dostatečně velkými 
manipulačními plochami 
Stavebně technický stav objektů   Většinou ve špatném stavu vzhledem k dlouhodobému 
nevyužívání 
Způsob využití území podle územního plánu    Území služeb a nerušící výroby 
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Pořadové číslo   50 
Vlastnictví   Ministerstvo obrany 20%, soukromé osoby 80%     
Sektor   Sever 
Městská část   Praha – Čakovice 
Název lokality   Bývalý vojenský prostor, Miškovice 
Poloha   Východně od intravilánu Miškovic 
Přístup, dopravní obsluha   Z místní komunikace vedoucí severně od provozovny 
Leteckých opraven Kbely v Miškovicích 
Podrobná charakteristika  Volně přístupný areál kdysi sloužící zařízením protiletadlové 
obrany. Je zde okružní účelová komunikace a zbytky podzemních betonových bunkrů. 
Plocha s náletovou zelení. Na severu sousedí území se zahrádkářskou osadou. 
Rozloha (ha)  6 ha 
Charakter zástavby   S výjimkou zbytků podzemních betonových bunkrů bez zástavby 
Stavebně technický stav objektů   Bez objektů 
Způsob využití území podle územního plánu    Území armády a bezpečnosti. Ve 
skutečnosti opuštěný vojenský prostor. 
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Pořadové číslo   51 
Vlastnictví   Hl.m.Praha 100%                                                                                                 
Sektor   Sever 
Městská část   Praha – Satalice 
Název lokality   Zemědělský areál bývalého JZD  
Poloha   V západní části intravilánu Satalic 
Přístup, dopravní obsluha   Z ulice Jednotného zemědělského družstva 
Podrobná charakteristika   Stavebně ucelený hospodářský dvůr využívaný zemědělskou 
firmou Kmínek, sklady, pěstírnou žampionů, kioskem s občerstvením. Areál statku je 
nemovitou kulturní památkou. 
Rozloha (ha)   1 ha 
Charakter zástavby   Čtyři větší objekty s centrálním dvorem 
Stavebně technický stav objektů   Průměrný stav údržby 
Způsob využití území podle územního plánu    Smíšené území městského typu 
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KONEC tabulek, popsány všechny brownfields v Praze 
 
Pořadové číslo 
List mapy 
Sektor 
Městská část 
Název lokality 
Poloha 
Přístup, dopravní obsluha 
Podrobná charakteristika 
Rozloha (ha) 
Charakter zástavby 
Stavebně technický stav objektů 
Způsob využití území podle územního plánu 
 
 
 


