
 

katastr kód výměra (m2) stručný popis 

Uhříněves 

Uh 01 147460 
městská zástavba tvořící východní / severovýchodní okraj budoucího Velkého parku a jeho 

severní předpolí 

Uh 02 54780 
městská zástavba dotvářející jihovýchodní partii budoucího Velkého parku s pokračování do 

čtvrtě J. Kolihy včetně parkového náměstí 

Uh 03 16450 rozšíření zastavitelného území za účelem doformování jižního okraje Velkého parku 

Uh 04 29530 
společně s Pi 01 zcela nové zastavitelné území s obytnou funkcí formující návaznost na západní 

hranu Velkého parku 

Uh 05 12140 
výhled - společně s Pi 05 - návaznost na terasu nad Pitkovičkami s méně intenzivními formami 

bydlení, návaznost na severní předpolí Velkého parku a zvláště křeslického lesoparku 

Uh 06 91340 
doplnění území o funkce městského charakteru včetně parků (na cca 50 procentech plochy) a 

návazností na sport a rekreaci 

Uh 07 8270 Netluky - předpoklad rozšíření obytné zástavby v návaznosti na pěknou obytnou enklávu 

Uh 08 20100 rozšíření čtvrtě J. Kolihy podle výhledových předpokladů stávajícího ÚP 

Uh 09 27670 stávající hřbitov - zahrnut mezi parky podle metodiky MP 

Uh 10 16570 plocha pro eventuální komerční funkce 

Uh 11 146750 

výhled - zcela poslední rozvojové území, jasně ukončující město Uhříněves na jihu, předpoklad: 

zcela na severu velký školský areál, cca polovina plochy parky, bydlení a městské funkce, 

zapojení Vodice do celoměstských systémů volnočasových aktivit, atd. 

Pitkovice 

Pi 01 99150 
společně s Uh 04 zcela nové zastavitelné území s obytnou funkcí formující návaznost na 

západní hranu Velkého parku, základní veřejná vybavenost (zejména vzdělávací zařízení) 

Pi 02 142680 

nová čtvrť Pitkovice západ jako prostor pro řešení veškerých potřebných funkcí Pitkovic, 

zvláště centra (náměstí) a souvisejících funkcí, řešení dopravního tranzitu (náhrada ulice 

Žampionové), a podobně 

Pi 03 3520 korekce - víceméně potvrzení současného stavu 

Pi 04 49810 
výhled - doplnění zastavitelného území jako součásti nové koncepce vztahu Pitkovic k 

Pitkovickému potoku, částečně také potvrzení stávajícího stavu 

Pi 05 242060 
výhled - společně s Uh 05 v návaznosti na terasu nad Pitkovičkami méně intenzivní formy 

bydlení včetně doplňkových funkcí, cca 60 procent rozlohy - parkové plochy 

Hájek 

Há 01 19640 předpoklad obytné zástavby ukončující jižní okraj Hájku 

Há 02 7680 předpoklad obytné nebo smíšené zástavby s dominancí parkových ploch 

Há 03 14370 předpoklad smíšené nebo obytné zástavby 

Há 04 20600 předpoklad obytné zástavby 
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