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Praha 4 odmítá výškovou zástavbu v lokalitě Nové Dvory 
 
Praha 4 nesouhlasí s tím, aby se územní plán měnil podle požadavků developerů. Rada městské 
části Praha 4 dnes proto odmítla změnu územního plánu, která by umožnila společnosti Fisolta 
vybudovat v lokalitě budoucí stanice metra D Nové Dvory další výškovou budovu. Praha 4 požaduje 
územní studii na celé území, protože nelze nahodile zvyšovat zástavbu bez vytvoření celkové 
koncepce.  
 
„Jedná se o pozemky pod bývalou zemědělskou usedlostí Nové Dvory, která je v současné době 
využívaná jako administrativní budova, a kde byl před lety zavražděn kmotr Mrázek,“ uvedla radní 
pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Trojkoalice/Zelení). „Vlastníci chtějí dosavadní budovu 
odstranit a na jejím místě podél Novodvorské ulice postavit novou. Požadují navýšení stávajícího 
kódu zastavěnosti z F na kód H, což by jim umožnilo vybudovat až 50 metrů vysokou budovu.“ 
Praha 4 předložila hlavnímu městu požadavky na vypracování územní studie za široké participace 
veřejnosti, nejen z Prahy 4, ale i z Prahy 12 a sousední Libuše. Územní studii pro tuto lokalitu požadují 
i obě městské části – Praha 12 a Praha – Libuš. 
Tato lokalita bude vybudováním stanice metra Nové Dvory pro developery velmi atraktivní. Pro 
výkup pozemků kolem všech budoucích stanic metra D, včetně Nových Dvorů, plánuje hlavní město 
vytvořit společný podnik Dopravního podniku a společnosti Penta.  
„Kolem stanice Nové Dvory vlastní pozemky hlavní město a my jsme toho názoru, že by se do 
společného podniku městské podzemky vkládat neměly. Město by se samo mělo rozhodnout na 
základě názorů svých obyvatel, jaké veřejné budovy by v novém centru této části Prahy chtělo mít a 
jak má okolí stanice Nové Dvory vypadat,“ uzavřela radní Alžběta Rejchrtová. 
 


