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Vyjádření MČ Praha 11 k dokumentu „Územní plán hl. m. Prahy - koncept“
PREAMBULE
Městská část Praha 11 považuje projednávaný koncept Územního plánu hl. m. Prahy za první
krok při pořízení nového Územního plánu hl. m. Prahy v podmínkách zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), se kterými doposud nejsou
v České republice potřebné zkušenosti. Městská část Praha 11 pečlivě posoudila předložený
Koncept a konstatuje, že Koncept má výrazné systémové nedostatky, bez jejichž dořešení
není možné takto pojatý Územní plán hl. m. Prahy použít k rozhodování o využití území.
Městská část Praha 11 požaduje, aby do návrhu Územního plánu hl. m. Prahy byly
zapracovány připomínky, které jsou uvedeny v kapitolách „Nadmístní systémové
připomínky“ a „Konkrétní připomínky“ tohoto vyjádření. Městská část Praha 11 dále
požaduje, aby s ní byl návrh Územního plánu hl. m. Prahy v procesu jeho zpracování
průběžně konzultován tak, aby městská část Praha 11 byla informována o způsobu
zapracování podaných připomínek do jeho obsahu, a to v případě, že Koncept nebude znovu
projednán.

NADMÍSTNÍ SYSTÉMOVÉ PŘIPOMÍNKY
A) Systémové připomínky uplatněné v dokumentu „MČ Praha 11 - Podněty k novému
územnímu plánu Duben 2008“ a uplatněné k 1. čtení Konceptu, které nebyly zohledněny
v projednávaném dokumentu Územní plán hl. m. Prahy - koncept
1) Trvá požadavek městské části Praha 11, aby nový Územní plán hl. m. Prahy (dále jen
ÚPn) byl zpracován ve dvou úrovních
- v měř. 1:25 000 pro území celého města
- v měř. 1:5 000 pro dílčí území.

2) Regulace území je v konceptu Územního plánu hl. m. Prahy (dále jen Koncept) řešena
po funkčních plochách a nikoliv po lokalitách, které lze definovat společným
charakterem, atmosférou, urbanistickou strukturou či uspořádáním, kompozicí, úpravou a
vymezením veřejného a soukromého prostoru. Je třeba definovat podmínky pro proměnu
lokality. Chránit to, co si ochranu zaslouží, a stanovit pravidla pro změny toho, co si
změnu žádá.
Projednávaný Koncept se tak systémově dá charakterizovat jako „změna 2010“, neboť se
koncepčně neliší od Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn SÚ).
Pojetí Konceptu se oproti stávajícímu ÚPn SÚ nezměnilo. Nadřazenou regulací je opět
funkční využití území místo charakteru území. Ke stávajícímu systému regulace 2D se
pouze přidalo několik prvků 3D, které jsou v navrženém pojetí spíše ke škodě. Viz
nekompatibilita regulace pomocí míry využití území a regulace výšky zástavby.
Požadujeme, aby nadřazenou regulací ÚPn byl urbanistický charakter zástavby
konkrétní lokality a nikoliv pouhé využívání objektů.

3) Členění hlavního města Prahy na celoměstské centrum, kompaktní město a vnější
pásmo se vůbec nepromítá do struktury a pojetí navržených regulativů („2D“, „3D“).
Požadujeme přizpůsobit pojetí regulativů funkčních i prostorových („2D“ i „3D“) podle
umístění a dle členění města.
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Příklad:
Regulativ bydlení ploch OB je stejný jak pro historické jádro města (např. Národní třída),
tak pro vnější pásmo (např. Přední Kopanina), a proto nemá logiku.

4) Požadujeme prodloužit lhůtu pro tvorbu nového ÚPn stanovenou usnesením
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31.05.2007, a to v souvislosti s ust. § 188, odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), kde je mj. stanoveno, že územní plán sídelního útvaru může platit až do
31.12.2015. S ohledem na složitost tvorby ÚPn v hlavním městě Praze jsme toho názoru,
že při tvorbě nového ÚPn by měla dostat přednost kvalita zpracování před rychlostí
pořízení. Nový ÚPn by měl stanovit dlouhodobě udržitelná pravidla a jeho tvorbě by měla
být věnována mimořádná péče.

5) Požadujeme zapracovat do návrhu ÚPn připomínky, které jsou uvedeny v kapitolách
„Nadmístní systémové připomínky“ a „Konkrétní připomínky“ tohoto vyjádření. Městská
část Praha 11 dále požaduje, aby s ní byl návrh ÚPn v procesu jeho zpracování průběžně
konzultován tak, aby městská část Praha 11 byla informována o způsobu zapracování
podaných připomínek do jeho obsahu, a to v případě, že Koncept nebude znovu projednán.

B) Připomínky vyplývající z obsahu projednávaného Konceptu
6) Koncept výrazně omezil stávající možnosti začlenění samospráv (hl. m. Prahy i
městských částí) do přímého rozhodování o využití území a přesunul ji do
kompetence úředníků a „odborných skupin“. V Konceptu chybí možnost zapojení
samospráv do rozhodování o využití území tak, jako tomu bylo při povolování například
úprav ÚPn SÚ nebo výjimečně přípustných staveb.
Se zánikem směrné části územního plánu Koncept nenalezl možnost aktivní účasti
samospráv v rozhodovacím procesu o využití spravovaného území.
Srovnání stavu:
Porovnání možností účasti samospráv na správě území ve vazbě na současně platný
ÚPn SÚ a projednávaný Koncept:
a) Posuzování navýšení míry využití území (KPP a KZ):
• V současnosti se tento akt děje formou úprav ÚPn SÚ podle podmínek
stanovených v části VII. Metodického pokynu, kde je zakotvena možnost pro
vyjádření městských částí k navrhované úpravě ještě před zahájením územního
řízení. V této fázi může být po navrhovateli požadováno zpracování
podrobnějších podkladů a dodržení zvláštních podmínek pro využití území
nezávisle na termínech stanovovaných správním řádem. Městská část se poté
může ještě vyjádřit k navrhovanému záměru jako účastník územního řízení.
• Podle Konceptu se bude moci městská část vyjádřit k navýšení KPP pouze
v průběhu územního řízení, ve kterém má práva jako každý jiný účastník
řízení, v termínech, které stanovuje správní řád a bez zvláštní výzvy.
b) povolování výjimečně přípustných staveb, resp. podmíněně přípustných staveb:
• V současnosti se povolování výjimečně přípustných staveb děje podle
podmínek stanovených v části VIII. Metodického pokynu v územním řízení, a
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to na základě výzvy stavebního úřadu o vyjádření městské části a hl. m. Prahy
(Útvar rozvoje hl. m. Prahy - URM). V případě shody obou vyjádření může
příslušný stavební úřad vydat rozhodnutí v souladu s obsahem obou vyjádření.
Pokud vyjádření nejsou shodná, stane se záporné stanovisko námitkou
účastníka řízení.
• Podle Konceptu se bude moci městská část k záměru vyjádřit v průběhu
územního řízení (bez vzájemné vazby s URM a bez zvláštní výzvy) jako každý
jiný účastník řízení.
c) režim zvláštního posouzení příslušnosti:
• V současné době není tento režim součástí rozhodování o území.
• Podle Konceptu se jedná o režim, podle kterého budou posuzovány
nejvýznamnější a nejdůležitější záměry na území hl. m. Prahy. Koncept tento
důležitý akt blíže nespecifikuje a vkládá ho (snad) do úrovně územního řízení,
pro které platí termíny dané správním řádem. Koncept úlohu samospráv
v tomto důležitém režimu vůbec nezmiňuje.
d) posuzování překryvu regulativů na jednom území:
• ÚPn SÚ tento problém neřeší.
• Koncept navrhuje, že v takovém případě platí znění přísnějšího regulativu.
Tato podmínka by neměla platit obecně, ale o využití území při překryvu
regulativů by měla mít možnost spolurozhodovat samospráva.
Požadavek:
Je nutno vyřešit, jak v podmínkách ÚPn zachovat možnosti účasti samosprávy na
uspořádání území. To by měla být jedna z nejdůležitějších kapitol nového ÚPn.
Samospráva musí být i nadále součástí procesu rozhodování o využití území při
aplikaci obsahu ÚPn.
Takový nástroj je třeba vytvořit a začlenit do ÚPn především pro případy:
• navyšování koeficientu podlažních ploch,
• povolování staveb v plochách s rozdílným způsobem využití dle regulativu
„Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití“,
• v režimu zvláštního posouzení přípustnosti,
• rozhodování o využití území při překryvu regulativů atp.
Připomínku v bodu 6) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

7) Veškerá navrhovaná posuzování z Konceptu (navýšení KPP; povolování nepřípustných,
popřípadě podmíněně přípustných staveb; povolování výškových staveb; posuzování
překryvu regulativů atp.) není možné přesouvat až do územního řízení nebo do
kompetence „odborných skupin“. Posuzování musí být řešeno systémově, nejlépe za
využití ust. § 6, odst. (1), písmena e), stavebního zákona, kdy dotčeným orgánem
v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování je ÚŘAD ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, tj. v podmínkách hl. m. Prahy odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.
Ten by potom měl pro vydání svého stanoviska vytvořit metodiku, ze které bude zřejmé
zapojení samosprávných orgánů na tvorbě obsahu stanoviska (pomocí dílčích podpůrných
vyjádření, tak jako je tomu dnes např. při pořizování úprav ÚPn SÚ).
Prokazovat přípustnost záměru až v úrovni územního řízení je v procesu přípravy stavby
pozdě, jak pro samosprávu hl. m. Prahy, tak především pro investory.
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Požadavek:
Do textu závazné části ÚPn vložit odstavec:
“Posuzování navýšení koeficientu podlažních ploch, povolování podmíněně přípustných
staveb, posuzování staveb v režimu zvláštního posouzení přípustnosti a stanovování
podmínek pro využití území při překryvu regulativů na jednom území náleží ÚŘADU
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Magistrátu hl. m. Prahy ve smyslu ust. § 6 odst.(1) písm. e) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ si může pro vydání svého stanoviska vyžádat další podklady,
například zpracování podrobnější dokumentace, zapsanou územní studii či regulační plán.
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ si dále může pro vydání svého stanoviska vyžádat vyjádření
hl. m. Prahy, městských částí a specializovaných pracovišť a orgánů a organizací.
V případě, že nebudou splněny požadavky ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, vydá ÚŘAD
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ k navrhovanému záměru negativní stanovisko.“.
Připomínku v bodu 7) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

8) V kapitole 3., část 3.2, odd. 3.2.1 Obecné regulativy je uvedeno „...V případě nesouladu
regulativů se upřednostní přísnější z nich.“
Požadavek:
Požadujeme, aby o tom, který regulativ bude při překryvu regulativů uplatněn, rozhodoval
ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ podle bodů 6) a 7) těchto připomínek.

9) “Míra využití území“ je pojem vymezený v kapitole 0., část 0.3, odst. (13). Pojem by
měl být definován v závazné části ÚPn včetně způsobu výpočtu (stejně tak i KPP, KZP,
KZ) a nikoliv v odůvodnění jako tomu je v Konceptu.

10) Celá stať kapitoly 3., části 3.3, odd. 3.3.5 Koeficient podlažních ploch je zpracována
nedokonale a může být do budoucna zdrojem mnoha závažných problémů. Koncept
umožňuje v ploše 0,25 ha měnit míru využití území (KPP a KZ), ale bez udání bližších
pravidel.
Požadavek:
V novém ÚPn je třeba vyřešit následující problémy:
• případné povolené navýšení koeficientu podlažních ploch je či není na úkor
ostatní zbylé plochy území,
• plochu o velikosti 0,25 ha je možné v rámci jedné rozvojové plochy posuzovat
a schválit několikrát či pouze jednou,
• jakou formou zákresu se schválená plocha 0,25 ha promítne do výkresové části
ÚPn (v současné době se jedná například o zákres úpravy do výkresu č. 26 a
28) tak, aby byl trvalý přehled o obsahu ÚPn,
• na základě jakých podkladů bude o navýšení KPP rozhodováno,
• navýšení bude platit obecně a nebo se bude vázat ke konkrétnímu projektu,
• v jakém režimu bude o přípustnosti navýšení KPP rozhodováno (až v územním
řízení či v režimu stávajících úprav prostřednictvím ÚŘADU ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ),
• do jaké výše je možné navyšovat míru využití území,
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•
•

proces navyšování míry využití území musí mít možnost ovlivňovat městské
části a hl. m. Praha tak, jako tomu bylo doposud,
je nutné doplnit závaznou část o definice míry využití území včetně KPP a KZ
a dále o potřebné výpočty.

Připomínku v bodu 10) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

11) Nový ÚPn nemá svoji směrnou část, kterou bylo možné měnit v řádu několika měsíců.
Nyní každá změna obsahu ÚPn musí projít procesem změny, který trvá několik let a bude
navíc prováděn pouze jednou za 4 roky. Je třeba vyřešit stávající operativnost v aplikaci
k obsahu ÚPn SÚ. Jedná se například o:
• tvary křižovatek,
• podzemní vedení liniových staveb a komunikací (konkrétní trasa tunelu je
většinou navrhována až po geologickém průzkumu).
Požadujeme nalézt nástroj, který v novém ÚPn umožní změnu uvedených prvků řešit
v časově přijatelném horizontu.

12) Absencí směrné části ÚPn bude ztracena potřebná variabilita při posuzování některých
jevů v území (viz např. „Metodický pokyn - tabulka zápočtových ploch zeleně“), neboť
bude platit pouze obsah regulativu ÚPn bez dalších možných korekcí. Je proto nutné před
nabytím účinnosti ÚPn zvážit, která kritéria či které regulace je možno pojmout variabilně,
a které pojmout přísně striktním způsobem (viz např. definice rostlého terénu versus
stávající variabilní možnost zápočtu ploch zeleně).
Příklad:
Nad hloubeným tunelem či podzemními garážemi bude zásyp zeminou, jehož plochu je
možno využít jako plochu zeleně. Je však možno tuto plochu zeleně použít částečně či
zcela pro výpočet KZ? Podzemní garáže s krycí vrstvou zeminy o mocnosti několika metrů
jsou jednou z mála možností řešení problematiky dopravy v klidu ve stávající blokové
zástavbě.
Požadavek:
Požadujeme, aby součástí závazné části ÚPn byl převodní systém vrstvy násypu náhradou
za rostlý terén ve smyslu části III., bodu 1.3.1. Tabulka zápočtu ploch zeleně Metodického
pokynu. Případně je možné vytvořit nový.
V kapitole 0., části 0.3, odst. (37) je pojem „Rostlý terén“ uveden jako plocha, pod níž
není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou a která umožňuje zdárný
růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod. Ze souřadného spojení vyplývá splnění
všech podmínek zároveň. Tímto pojmem tedy nemůže být pojmenován terén, pod nímž
jsou např. inženýrské sítě (kabely, trubky, kolektory, stoky, tunely silniční, drážní, metra
atp., pokud stavba nebyla provedena tunelováním), ale i terén, pod nímž žádné stavby
nejsou, půdní profil není oddělen od skalního podloží, avšak z různých důvodů (např.
neplodná půda, kontaminovaná zemina atp.) neumožňuje zdárný růst vegetace. Plochy,
které nesplňují všechny uvedené podmínky, se na území hl. m. Prahy nacházejí poměrně
často. Je třeba lépe definovat pojem.
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13) Koncept ÚPn deklaruje omezení plošného růstu města a současně zužuje recyklaci
území města pouze na vybrané plochy brownfields. Rezignuje tím na princip recyklace
města a nevyužívá a nezmiňuje možnost intenzifikace stávající zástavby (při dodržení
platných předpisů).
Koncept by měl akcentovat intenzifikaci zástavby v současně zastavěném území
jednak jako jeden z principů rozvoje města, ale především jako jeden z významných
ekologických počinů, který chrání volnou krajinu před zástavbou.
Požadavek:
Požadujeme vložit do kapitoly 2., části 2.4 Přestavba a rozvoj, odst. (2) na konec druhé
věty slova „… a intenzifikace zástavby města v zastavitelném území.“, viz dokument „MČ
Praha 11 - Podněty k novému územnímu plánu Duben 2008“.
Odůvodnění:
Městská část Praha 11 v souladu s Cíly územního plánování (§18 stavebního zákona) bere
udržitelný rozvoj města za jednu z rozhodujících priorit územního plánování, viz
dokument „MČ Praha 11 - Podněty k novému územnímu plánu Duben 2008“:
„Překážky při rozrůstání města do vnější krajiny vedou k obnově a intenzifikaci využití
ploch uvnitř města. Intenzifikace využití území města je nejvýznamnějším rozvojovým
potenciálem.
Zahušťování města vede k vyšší hustotě obyvatel a tím i vyšší koncentraci vybavenosti a
služeb, více potřeb lze uspokojit v docházkové vzdálenosti, tím stoupá podíl pěších cest.
Vyšší hustota obyvatel umožňuje rozvoj výkonných kolejových systémů s elektrickou trakcí.
Tím nepřímo omezuje používání automobilů.
Vyšší intenzita využití veřejných prostranství vytváří tlak na vytlačení automobilů a
zlepšování kvality veřejných prostranství. K tomu je k dispozici více veřejných prostředků.
Roste společenská kontrola veřejných prostor a veřejné zeleně.“.

14) Celoměstský systém zeleně je v Konceptu zakreslován v současně zastavěném a
zastavitelném území, a to nikoliv výjimečně. Trasování celoměstského systému zeleně
přes hustě zastavěná území je v praxi problematické a neprosaditelné. Je, a do budoucna
bude, především zdrojem zásadních problémů v území. Viz území budoucího
celoměstského centra Opatov, kde navržený „celoměstský systém zeleně“ prochází přímo
středem území, tj. objektem stávající stanice metra, dopravního terminálu, dále plochou
SM, přes nadřazenou komunikační síť (ulici Chilskou), včetně odstavných parkovišť
autobusů DP a navrženým tělesem tramvajové trati, aby byl záhy ukončen v sousední
problematické lokalitě plochy ZP bez další návaznosti na další plochy zeleně v sousedství.
Regulativ celoměstského systému zeleně uvedený v Konceptu zní:
„3.2.2 Celoměstský systém zeleně
(1) Na území Prahy je stanoven celoměstský systém zeleně, který tvoří prostorově a
funkčně spojitý soubor vegetačních prvků. Systém překrývá převážně plochy s rozdílným
způsobem využití lesní, nelesní a parkové. V zájmu celistvosti systému může částečně
překrývat také všechny ostatní plochy s rozdílným způsobem využití.
(2) „Na všech plochách s rozdílným způsobem využití překrytých celoměstským systémem
zeleně platí:“
1) Přípustné je umísťování zeleně na rostlém terénu.
2) Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné je hlavní a přípustné využití na
plochách pěstebních a zemědělských a na plochách rekreace; dále umisťování staveb
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se zelení na konstrukci na plochách území obytného a území produkčního; staveb a
zařízení dopravní a technické infrastruktury; to vše za podmínek, že nebude narušena
celistvost celoměstského systému zeleně.
3) Nepřípustné je využití, stavby a činnosti nesouvisející se stanoveným přípustným a
podmíněně přípustným využitím a dále takové využití, které by narušovalo podmínky
pro trvale udržitelný rozvoj nebo ohrožovalo hodnoty krajinné struktury města.“
I. Požadavek:
a) V ÚPn vytvořit definici celoměstského systému zeleně a jednoznačná a kontrolovatelná
pravidla pro jeho uplatňování, která budou součástí závazné části ÚPn.
b) Upravit první větu odst. (2), odd. 3.2.2 Celoměstský systém zeleně takto:
„(2) Na všech plochách ZL, ZN, PZ a ZP s rozdílným způsobem využití překrytých
celoměstským systémem zeleně platí: „
Odůvodnění:
Celoměstský systém zeleně v podmínkách hl. m. Prahy je jakousi nedefinovanou
náhražkou a zdvojením územního systému ekologické stability (ÚSES). Oproti ÚSES je
ale vytvářen nahodile bez obecně stanovených pravidel. Ve stávající podobě je
celoměstský systém zeleně nekontrolovatelný subjektivně vytvořený produkt, neschválený
samosprávnými orgány, který výrazně ovlivňuje zastavitelné a současně zastavěné území.
Viz výše uvedený příklad vedení celoměstského sytému zeleně přes území Opatova a
mnohé další. Text celého oddílu by se měl upravit tak, aby překryv tímto regulativem
neznemožňoval využití ploch s rozdílným způsobem využití, především ploch
zastavitelných a popřípadě podmíněně zastavitelných.
II. Požadavek:
Celoměstský systém zeleně nezakreslovat do celé plochy s rozdílným způsobem využití
parkové - ZP (např. Centrální park Jižního Města, nový Park u Chodovské tvrze atp.),
neboť je tak předem vyloučena možnost umístění stavby např. zahradní restaurace,
dětského hřiště, krytého odpočívadla atp., případně nalézt jinou formu umožňující
situování uvedených zařízení v plochách s regulativem celoměstský systém zeleně.
Připomínku v bodu 14) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

15) Zákres koridorů a komunikací v ÚPn má charakter skutečné plochy a nikoliv
schematického zákresu. To může být zdrojem mnoha problémů. V ÚPn by mělo být
deklarováno, že komunikace a liniové stavby jsou v ÚPn zakresleny svojí linií či osou
(případně schematicky) a nikoliv svojí plochou. To znamená, že by měly být ve výkresech
znázorněny linií mezi cílovými body, neboť v měřítku ÚPn nelze bez bližších analýz a
prověření stanovit přesnou trasu dopravní stavby ani její rozsah.
Viz: 1mm zákresu = 10m ve skutečnosti. Účelově by bylo možné argumentovat
zakreslenou plochou komunikace.

16) V závazné části Konceptu jsou často uváděny vágní pojmy jako „je žádoucí“, „je
třeba“, „zejména“, „případně“, „obvykle“, „zpravidla“, „je vhodné“ atp.
Je nutno jednoznačně definovat všechny požadavky na utváření území.
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Příklad:
V kapitole 0., odst. (27) - v pojmu „Obchodní zařízení místního významu“ je uveden text,
že „...nepřekračuje obvykle 15 000 m² hrubé podlažní plochy“. Slovo „obvykle“ by mělo
být vynecháno, je zavádějící. Odst. (28) – v pojmu „Obchodní zařízení obvodního
významu“ je uveden text, že „...kapacita je zpravidla do 60 000 m² hrubé podlažní
plochy“. Slovo „zpravidla“ by mělo být vynecháno, je zavádějící.
Požadavek:
Vzhledem k tomu, že ÚPn bude sloužit k rozhodování v území jako legislativní nástroj, je
bezpodmínečně nutné, aby regulativy měly jednoznačnou podobu, která by neumožňovala
různé výklady obsahu regulativů.

17) V kapitole 0., části 0.2 je definováno vymezení zastavitelného území, které je obsahem
závazné části ÚPn (ust. § 2, odst. (1), písmeno d) stavebního zákona). Z Konceptu lze
oprávněně nabýt dojmu, že zpracovatel zaměňuje termíny nezastavěné území a
nezastavitelné území.
Příklad:
Území Kunratického lesa a Stromovky jsou součástí zastavěného území jako území
nezastavitelná. Trojmezí je nelogicky vymezeno uvnitř zastavěného území jako
nezastavěné území, jehož součástí jsou plochy zastavitelné i nezastavitelné.
Požadavek:
Požadujeme, aby hranice zastavitelného území byla v ÚPn vytvořena spojitou uzavřenou
křivkou, která vytvoří plochu zastavěného území, resp. zastavěných území (okrajových
částí Prahy), uvnitř kterých již dále nebudou zakreslována dílčí nezastavěná území.

18) V kapitole 0., části 0.3 Vymezení pojmů je třeba doplnit všechny v Konceptu
používané pojmy, které nejsou jinak blíže vysvětleny v legislativních předpisech,
např. drobná stavba, KP, KZ, P+R, B+R, budova celoměstského významu,
mikroklimatické podmínky lokality a mnohé další.
Požadavek:
Požadujeme v kapitole 0., části 0.3 Vymezení pojmů definovat všechny pojmy uváděné
v ÚPn, které jsou součástí závazné části a u nichž není odkaz na definice v jiných platných
právních předpisech.

19) V kapitole 0., části 0.3, odst. (53) je pojem Výšková a rozměrná stavba definován
mj. „...relativní výškou překračující 40 m³“. Poznámka č. 3 evokuje dojem metrů
krychlových. V této poznámce je vysvětlivka, že se jedná o stavby, jejichž nejvyšší bod
včetně všech střešních nástaveb leží výše než 40 m nad nejnižší úrovní přilehlého terénu.
Není jasné, co je míněno střešní nástavbou. Dle ust. § 2, odst. (4), písm. a) stavebního
zákona je nástavba změnou stavby, která se navrhuje, povoluje a realizuje na stavbě již
existující. Oba předpisy, tj. územní plán i stavební zákon, se současně používají
v procesech podle stavebního zákona. Limitem by měla být nejvyšší úroveň hřebenu
střechy či atiky, popř. jakéhokoliv technického zařízení dodatečně umísťovaného na
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střechách (např. kontejnery a nosiče anténních systémů operátorů). Limit relativní výška
by měl být lépe definován.

20) V kapitole 2., část 2.2, odd. 2.2.4 Bydlení, odst. (6) je uvedeno, že „rozvoj bydlení na
zastavitelných rozvojových plochách a plochách přestavby je podmíněn zajištěním
plnohodnotné vybavenosti, kvality prostředí a dopravní obslužnosti“.
V podané formě je požadavek pouze deklarativní, nekonkrétní a nevymahatelný, i když
vysoce potřebný. Na území Jižního Města jsou a nadále zřejmě budou plánovány obytné
soubory, v jejichž dokumentacích bývá bez jakéhokoliv prokázání uvedeno, že se napojí
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a jejich obyvatelé budou využívat
stávající občanskou vybavenost.
Požadavek:
Požadujeme, aby ÚPn nalezl konkrétní nástroj pro vymahatelnost obsahu kapitoly 2.,
části 2.2, odd. 2.2.4 Bydlení, odst. (6).

21) V kapitole 0., části 0.3 Vymezení pojmů jsou v odstavcích (46) a (47) definovány
pojmy „Veřejná prostranství“, resp. „Veřejná prostranství vybraná“. Podle těchto definic
má každý z těchto pojmů jiný význam. Ve výkresu „Prostorová regulace a veřejná
prostranství“ jsou uvedena pouze veřejná prostranství vybraná a veřejná prostranství
vybraná na plochách nelesních a parků (dle legendy výkresu). V tomto výkresu nejsou
uvedena veřejná prostranství. Naproti tomu ve výkresech „Hlavní výkres“ a „Koordinační
výkres“ jsou znázorněna pouze veřejná prostranství a nejsou v nich vyznačena veřejná
prostranství vybraná (dle legendy výkresu). Zakreslená veřejná prostranství ve výkresech
„Hlavní výkres“ a „Koordinační výkres“ jsou však totožná s plochami veřejných
prostranství vybraných z výkresů „Prostorová regulace a veřejná prostranství“. „Hlavní
výkres“ a „Koordinační výkres“ zase ale neobsahují všechna zakreslená veřejná
prostranství vybraná z výkresu „Prostorová regulace a veřejná prostranství“.
V žádném z výkresů nejsou zobrazena veškerá veřejná prostranství tak, jak jsou
definována v závazné části Konceptu.
Není zřejmý vzájemný vztah mezi pojmy uvedenými v kapitole 0., části 0.3, odstavcích
(46) a (47) a mezi regulativem v kapitole 3., části 3.2, odd. 3.2.4 Veřejná prostranství.
Požadavek:
Požadujeme jasně definovat pravidla pro uplatňování regulativů „Veřejná prostranství“ a
„Veřejná prostranství vybraná“ a odstranit rozpory v Konceptu.

22) Je nutno sjednotit používané pojmy v ÚPn s ostatními předpisy, především se
stavebním zákonem a vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (dále jen OTPP), případně vydat nový předpis
OTPP tak, jak tomu bylo při schválení ÚPn SÚ v roce 1999.
Příklad:
V kapitole 0., části 0.3, odst. (35) je pojem „Podlaží ve svahu“ uveden jako podzemní
podlaží mající část vnějšího obrysu nad přilehlým terénem. Není zřejmá souvislost
s definicí čl. 3, odst. 1, písm. j) vyhlášky OTPP. Oba předpisy, tj. územní plán i vyhláška
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OTPP, se současně používají v procesech podle stavebního zákona. Totéž se týká i termínu
podzemní stavba a dalších.
Požadavek:
Požadujeme, aby současně s nabytím účinnosti ÚPn nabyla účinnosti i nová vyhláška
hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, která bude
kompatibilní se závaznou částí ÚPn a vyhláškou č. 501/2006 Sb., což stávající platná
vyhláška OTPP nesplňuje.

23) V Konceptu jsou navrženy plochy a koridory k prověření územní studií. Navržené
opatření bude mít nulitní hodnotu, pokud zároveň pro vymezené území nebude vyhlášena
stavební uzávěra. Od doby nabytí účinnosti ÚPn do doby pořízení územní studie a
následného pořízení změny ÚPn může dojít k nevratným zásahům do území, protože
v těchto plochách bude platit závazná část ÚPn a investorům nelze nijak zabránit
v realizaci jejich záměrů.
Požadavek:
Požadujeme, aby pro navržené plochy a koridory k prověření územní studií byla ke dni
nabytí účinnosti závazné části ÚPn vyhlášena pro tato území stavební uzávěra.

24) Ust. § 102, odst. (2) stavebního zákona zní:
„Vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního
plánu nebo regulačního plánu, anebo vydáním nového územního plánu nebo regulačního
plánu nebo zrušením územního rozhodnutí podle § 94 odst. 3, náleží náhrada. Náhrada se
stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku sjednanou v kupní smlouvě a cenou
obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu38) pozemku, který
není určen k zastavění, v případě, že vlastník tohoto pozemku byl vlastníkem nebo jej nabyl
v době platnosti územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí jako
pozemek určený k zastavění. Náhrada vlastníkovi pozemku nenáleží, jestliže k uvedené
změně došlo na základě jeho návrhu. Osoba, která byla oprávněna realizovat regulační
plán, který byl změněn nebo zrušen, nebo územní rozhodnutí, které bylo zrušeno, má nárok
na náhradu skutečných nákladů vynaložených při uplatňování práv z regulačního plánu
nebo územního rozhodnutí, a to ode dne nabytí jejich účinnosti do jejich změny nebo
zrušení.“
Dle ust. § 198 stavebního zákona nabývá ust. § 102, odst. (2), účinnosti 01.01.2012.
V případě, že ÚPn nabude účinnosti po 01.01.2012 a celoměstsky významné změny budou
zpracovány a schváleny v rozsahu svého zadání, to znamená, že budou v rozporu
s obsahem ÚPn (podle podoby projednávaného Konceptu), existuje reálné nebezpečí, že
hl. m. Praha vyplatí mnohamiliardové náhrady vlastníkům pozemků.
V současné době například změna č. Z 2722/00 Roztyly navrhuje v řešeném území různé
druhy zástavby a naproti tomu Koncept převážně plochy zeleně a sportu.
Požadavek:
Je třeba vyřešit vzájemný nesoulad v obsahu pořizovaných celoměstsky významných změn
(např. Velké Roztyly), kdy schválené zadání celoměstsky významné změny č. Z 2722/00
uvažuje s výrazně větší plochou zastavitelného území než Koncept.
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25) V ÚPn je třeba ve všech zmínkách o zemědělském půdním fondu deklarovat snahu
o odstraňování intenzivní zemědělské činnosti z území hl. m. Prahy a nahrazovat je:
• ve vnějším pásmu především typem území krajinným, případně rekreačním,
• ve vnitřním kompaktním městě a vnějším kompaktním městě jiným funkčním
využitím s prioritou převedení na plochy rekreační a veřejného vybavení,
případně plochy krajinné či bydlení. Náhradu zemědělského půdního fondu
navrhovat na základě prověření návrhu územní studií.

26) Požadujeme v kapitole 3., části 3.1, odst. (2), bod 3) změnit název regulativů ploch
s rozdílným využití z „nepřípustné, případně podmíněně přípustné využití“ na „podmíněně
přípustné“ nebo na „přípustné za splnění zvláštních podmínek“, případně nalézt jiný méně
zavádějící název. Stávající název regulativu je zavádějící pro odborníka a pro laika
nepochopitelný.

27) Koncept rozlišuje v kapitole 3., části 3.1, odst. (1) čtyři základní typy území a na jejich
základě plochy s rozdílným způsobem využití. V oddílu 3.1.1 je uvedeno pro území
krajinné, že „....je tvořeno územím mimo zastavěné území ....“. Hranice zastavěného území
je jedním z limitů, které stanovuje ÚPn (ust. § 2, odst. (1), písm. d) stavebního zákona).
V Konceptu jsou regulativy pro plochy s rozdílným způsobem využití kategorie území
krajinné, regulativy ZL - plochy lesní a ZN - plochy nelesní (použitelné dle oddílu 3.1.1
pouze mimo zastavěné území) běžně navrhovány i v zastavěném a zastavitelném území.
Tento problém se na území městské části Praha 11 týká např. lokality Trojmezí.
Požadujeme uvedený rozpor odstranit.

28) Z regulativu Plochy sportu - SP je třeba vyloučit z odstavce (2) - Přípustného využití
území obecnou možnost výstavby multifunkčních areálů typu O2 Arény, fotbalových
stadionů Sparty či Slavie atp. Výstavbu takového typu zařízení požadujeme umisťovat
pouze v plochách produkce, případně jako podmíněně přípustné v ploše sportu či v území
smíšeném (kapacitu je třeba blíže specifikovat).

29) Požadujeme, aby součástí regulativu Plochy smíšené - SM byla podmínka ze změny
Z 1000/00, kdy za výjimečně přípustný je nutno považovat záměr, který využívá z více než
60 % jednu funkci. Při navrhovaném znění regulativu v Konceptu není velký rozdíl mezi
plochou pro bydlení a smíšenou.

30) V regulativu Plochy bydlení - OB je v přípustném využití uvedeno „... sloužící
především pro potřeby místních obyvatel .... maloobchodní zařízení do 2 000 m2 hrubých
podlažních ploch.“
V kapitole 2., části 2.2, odd. 2.2.6, odst. (7), bod 2) je uvedeno „Na plochách bydlení
mohou být umístěna maloobchodní zařízení bez podmínek jen pro potřebu místních
obyvatel, do 2 000 m2 hrubé podlažní plochy.“
Regulativ je zavádějící a nečitelný.
Požadavek:
• dát text obou odstavců do souladu,
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•

vypustit podmínku „potřeby místních obyvatel“, protože změna sortimentu
prodávaného zboží není předmětem obsahu stavebního zákona a nelze ji
v žádném stavebním řízení ovlivnit.

Příklad:
Pozdější změna sortimentu prodejny potravin např. na sortiment prodeje sněžných skútrů
ve stejném objektu bez stavebních úprav je právně nevymahatelná ve vztahu k územnímu
plánu a stavebnímu zákonu. Proto by neměla být obsahem ÚPn. Dále u mnoha sortimentů
bude prokazování požadavku „pro potřebu místních obyvatel“ velice obtížně splnitelné.

31) Koncept v kapitole 3., v části 3.1 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití,
odstavci (6) řeší mj. i vícevrstvou regulaci. Text odstavce je nesrozumitelný a zavádějící.
Příklad:
V ÚPn je zakreslena komunikace nadřazeného dopravního systému a tak to dle Konceptu
znamená, že tato komunikace je nejvyšší vrstvou v území a nad ní již nemůže být umístěn
žádný jiný objekt. U stávajícího překryvu komunikace vedené obchodním Centrem Praha
jih Chodov je ve výkresu V2 barevně zobrazena plocha DK, ale podle Konceptu by měla
být správně zobrazena plocha SM. V úrovni terénu totiž prochází kapacitní městská
komunikace, avšak nad ní jsou v objektu umístěny obchodní plochy. Dále není v Konceptu
řešena vícevrstvá regulace ploch s rozdílným způsobem využití území.

32) Park je v kapitole 0., části 0.3, odst. (33) mj. definován minimální šíří 25 m. Ve
skutečnosti park může mít jakýkoliv rozvolněný tvar. Např. rohy Parku u Chodovské tvrze
nemají šířku 25 m. Požadujeme, aby v ÚPn nebyla šíře parku součástí regulačních
podmínek.

33) Plovoucí značka ZP - V kapitole 3., části 3.1, odst. (12) je zcela nadbytečný první bod
znějící „Do rozlohy 3 ha záměru je požadováno umístění plochy ZP různorodého tvaru,
není definována její minimální plocha ani poměr stran“.
Požadavek je nadbytečný, protože je splněn například parkovou plochou o velikosti
pouhého 1 m2. Doporučujeme nahradit znění bodu větou „Do rozlohy 3 ha záměru je
umístění plochy ZP doporučené“, případně tento bod vypustit úplně.

34) Koncept neumožňuje umístění obchodních ploch v plochách s rozdílným způsobem
využití jako např. SP, RP, ZP atp., viz znění kapitoly 2., části 2.2, odd. 2.2.6, odst. (7):
„Pozemky, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej jako součást občanského vybavení
je možné umisťovat v rámci všech ploch území obytného a dále na plochách produkce PR,
v souladu s regulativy těchto ploch tak, jak je stanoveno v kapitole 3.1 Regulativy ploch
s rozdílným způsobem využití.“.
Požadavek:
Požadujeme, aby umisťování objektů pro prodej bylo možné, nebo tzv. „popřípadě
podmíněně přípustné“ ve všech plochách. Pro některé plochy s rozdílným způsobem
využití je možné dále stanovit omezení maximálně přípustnou prodejní plochou či
maximálně přípustnou hrubou podlažní plochou.
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35) V kapitole 3., části 3.3, odd. 3.3.10, odst. (2), bodu 5) je uvedeno: „stavba, resp.
skupina staveb musí být umístěna v přímé dostupnosti kapacitní veřejné kolejové
dopravy;“. V podmínkách městské části Praha 11 je takovou kolejovou dopravou zatím
pouze trasa metra C. Jaká je v tomto případě docházková vzdálenost, která případnou
přípustnost umožní? Kritérium je nutno předem stanovit.
Dále je v bodu 7) uvedeno: „stavba, resp. skupina staveb musí prokazatelně vyhovět
posouzení vlivu na mikroklimatické podmínky lokality;“
Jak se tento požadavek bude prokazatelně prokazovat?
Dále je v bodu 10) uvedeno „stavba, resp. skupina staveb musí mít doložen prokazatelný
přínos pro uspokojení obecných zájmů v dané lokalitě i v celoměstském kontextu.“.
Jak je tento přínos posuzován, kdo ho posoudí, jaká jsou kritéria a jak se stanoví
prokazatelnost tohoto požadavku?
Požadavek:
Požadujeme stanovit orgán, který bude mít mandát pro posouzení záměru v režimu
zvláštního posouzení přípustnosti (viz výše uvedené body 6) a 7) tohoto vyjádření) - ÚŘAD
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Požadujeme, aby tímto orgánem byl pořizovatel územního plánu,
tj. odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy (ve smyslu ust. § 6, odst. (1), písm. e)
stavebního zákona).
Připomínku v bodu 35) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

36) Sběrny surovin jsou v území deklarovány jako nerušící funkce. Ve skutečnosti mohou
být zdrojem problémů.
Odebírané suroviny jsou především různé druhy kovů, papír atd. Jsou také zdrojem
zvýšené dopravy (primární i sekundární), mají povahu provozu zpracování a obroby kovů.
Především sběrny kovů jsou místem se zvýšenou koncentrací nepřizpůsobivých osob.
Požadujeme zařadit sběrny surovin v obytném území a smíšeném území do části regulativu
nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné (požadavek se netýká sběrných dvorů).

37) V Konceptu není řešen způsob regulace ploch s prolínající se strukturou zástavby a
dále možnosti přeměny jednotlivých druhů struktur především z kategorie A na V bez
nutnosti pořízení změny ÚPn.
Požadujeme vyřešení tohoto problému.

38) Ve vymezení pojmů je uveden pojem Míra zátěže území.
Definice: „Míra zátěže území určuje stupeň rozsahu využití, kterým je možné území zatížit
v souladu s územními podmínkami, vazbami na stávající strukturu zástavby a podmínkami
životního prostředí“.
Tímto textem je definován způsob využívání pojmu, nikoliv jeho vlastní obsah (např. kolik
a jakých je stupňů zátěže, co je a co představuje stupeň zátěže, kdy ho lze použít, za jakých
podmínek, jaké stupně jsou přípustné a které nikoliv atp.). V této podobě se jedná
o pouhou deklaraci, kterou však některé regulativy obsahují, což je zavádějící.

39) Požadujeme, aby v ÚPn bylo uvedeno, že součástí všech P+R u stanic metra jsou i
B+R.
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40) V kapitole 3., části 3.1 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, odst. (8) je
v textu uvedeno: „...Rozšířením se rozumí nástavba o 1 podlaží nebo zvětšení stávajícího
půdorysu max. o 15 %.“ Není jasné, zda jsou úpravy možné obě současně či pouze jedna
z nich. Podmínky je třeba jasně formulovat.

41) Požadujeme, aby ÚPn nerozlišoval pojmy „maloobchod“ a „velkoobchod“, ale
rozlišoval zařízení podle konkrétní kvantifikace prodeje zboží či kvantifikace prodejních
ploch. Například u některého sortimentu lze velkoobchod provozovat na prodejní a
skladové ploše v řádu desítek či stovek m2 (např. některé typy internetového obchodování,
kdy firma funguje současně jako maloobchod i velkoobchod).

42) Požadujeme, aby v ÚPn byly schematicky (např. ve výkresu doprava, a to kroužkem
nebo indexem) vyznačeny křižovatky nadřazené komunikační sítě, jejichž součástí je
průchod cyklistických tras. Ve většině složitých křižovatek nadřazeného komunikačního
systému a komunikačního systému nižšího dopravního významu nelze v ÚPn průchod
cyklokoridorů předem určit.

43) Texty v kapitole 6., části 6.5 i legendy výkresů používají pojem koridory cyklistické
infrastruktury, v regulativech v kapitole 3, odd. 3.1.1 je používán pouze termín
cyklostezky, a to ne zcela logicky, jen u některých ploch s rozdílným způsobem využití.
Požadujeme sjednotit názvosloví pro cyklistické koridory. Doporučujeme pro účely
územního plánu používat jednotný název „cyklistické koridory“ a pojem definovat. Dále
požadujeme doplnit možnost umístění cyklistických koridorů do všech regulativů ploch
s rozdílným způsobem využití do odstavce (2) - Přípustné využití s výjimkou ploch VO vodní. Chápat cyklistické koridory jako součást dopravní infrastruktury je nevyhovující.

44) V plochách ZP - Plochy parkové a ZN - Plochy nelesní požadujeme doplnit plochy pro
pobyt a aktivity lidí, příležitostné shromažďování a společenské aktivity (trhy, slavnosti
aj.) do odstavce (2) - Přípustné využití.

45) V ploše s rozdílným způsobem využití ZP - Plochy parkové požadujeme vložit do
odstavce (3) - Nepřípustné, popřípadě podmíněně přípustné využití bod „dětská hřiště,
nekrytá sportovně rekreační zařízení vyjma ploch větších než 0,3 ha s nepropustným
povrchem“.
Odůvodnění:
Součástí rozsáhlých parkových ploch jsou běžně dětská hřiště a malá hřiště pro rekreační
sport, viz Centrální park Jižního Města nebo nový Park u Chodovské tvrze, jejichž součástí
jsou dětská hřiště, venkovní posilovna, minigolf, lanoviště pro dospělé atp.

46) V kapitole 3., část 3.3, odd. 3.3.3 Kód výškové hladiny je stanovena výšková hladina
do 12 podlaží, což je pro Jižní Město nedostatečné. Dvanáctipodlažní jsou zde běžně
bytové domy, dominantní stavby některých bytových domů mají až 20 podlaží a stavby
hotelů až 22 nadzemních podlaží. V nových centrech (např. Opatov) by měla být
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stanovena hladina vyšší než 12 podlaží. Výšková hladina a hranice vymezení území se
stejnou výškovou hladinou obsažené ve výkresech V3 na území Prahy 11 nejsou
stanoveny (zejména ve stabilizovaných územích) správně a neodpovídají stávajícímu
stavu. Při umísťování staveb a posuzování začlenění stavby do existující zástavby kromě
územního plánu platí i vyhláška OTPP (čl. 4 a 13). Tyto dva předpisy nesmí být v rozporu.
Navržený systém prostorové regulace má výrazné nedostatky, které vyplývají z toho, že do
stávajícího propracovaného a fungujícího systému plošné regulace pomocí míry využití
území (2D) byl neprovázaně včleněn prostorový regulativ podlaží (3D). Tato nově
navržená regulace území není vzájemně kompatibilní. Jedná se o prostorové využití
regulace pomocí KPP, KZ a maximálně přípustné výšky objektu.
Pokud jsou k regulaci území použity 2 z těchto regulativů, jsou možnosti využití území
odlišné od případů, kdy jsou pro regulaci území využity všechny 3 regulativy současně, viz
vzájemné srovnání možností regulace rozvojových a nerozvojových území.
Požadavky:
• Požadujeme, aby regulativ výškové hladiny v ÚPn zohlednil stávající výšku
objektů ve stabilizovaných území.
• Požadujeme, aby všechny prvky prostorové a plošné regulace území byly
vzájemně kompatibilní.

47) V kapitole 3., části 3.3, odd. 3.3.4 Kód podílu zeleně je uvedeno, že na vymezených
plochách je stanoven minimální procentuální podíl zeleně na rostlém terénu. Procento
zeleně a hranice vymezení území se stejným podílem zeleně nejsou na území Prahy 11
stanoveny správně a neodpovídají stávajícímu stavu v zastavěných územích a platným
územním rozhodnutím a úpravám ÚPn SÚ v převážně nezastavěných územích. Není jasné,
zda koeficient byl pro účely Konceptu odhadnut či vypočítán či nějak změřen. Návrh
odpovídá spíše odhadu bez skutečné znalosti místa (obdobně platí i pro KPP). Při
umísťování staveb a posuzování míry využití území (a tedy i zeleně) kromě územního
plánu platí i vyhláška OTPP (čl. 4 ). Tyto dva předpisy nesmí být v rozporu.
Požadavek:
Požadujeme, aby ÚPn zohlednil všechna platná vydaná územní rozhodnutí a platné úpravy
ÚPn SÚ.

48) V Konceptu jsou uvedeny plochy přestavby města (významná rozvojová území,
významná přestavbová území atp.). Po realizaci záměrů v těchto územích může mít
dokončená zástavba jinou podobu, než tu, kterou bude určovat ÚPn (možnost navýšení
KPP, prověření území studií atp.).
Doporučujeme, aby obsahem ÚPn byl požadavek, že součástí každé vlny pořizovaných
změn ÚPn bude i revize ploch dle kapitoly 4. Koncepce rozvoje a přestavby města tak, aby
dokončená přestavba těchto ploch se dále projevila v ÚPn jako stabilizované území.

49) Opravy chyb:
a) Kapitola 2., část 2.2, odd. 2.2.3 Typy území, odst. (2) - V textu „Území krajinná,
zahrnující plochy lesní ZL, nelesní NL...“ má být místo NL uvedeno ZN.
b) Kapitola 2., část 2.2, odd. 2.2.4 Bydlení, odst. (2) - V textu „Bydlení patří mezi hlavní
využití ploch .....SV“ má být místo SV uvedeno SM.
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KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY
1) PROSTOROVÁ REGULACE
Připomínky ke kapitole 3., části 3.3 Prostorová regulace a výkresu Prostorová regulace
a veřejná prostranství
Prostorová regulace tak, jak je pojata v Konceptu, nezohledňuje lokality, které lze definovat
společným charakterem, viz systémová připomínka č. 2), a tudíž ani území s odlišnou mírou
stability, od které se odvíjí požadavky na míru regulace. Do stávajícího propracovaného a
fungujícího systému plošné regulace pomocí míry využití území (2D) je neprovázaně včleněn
prostorový regulativ počtu podlaží (3D), viz systémová připomínka č. 46). V případech, kdy
jsou k regulaci území použity 2 regulativy (KZ a výšková hladina), jsou možnosti využití
území odlišné od případů, kdy jsou k regulaci území využity všechny tři regulativy současně
(KPP, KZ a výšková hladina).
Stávající pojetí regulace vede k dojmu, že stabilizovaná území, pro něž se uplatňují 2
regulativy, jsou chráněna méně než území rozvojová, která jsou navíc limitována KPP.
Příklad:
Stabilizovaná plocha ve stávajícím sídlišti v blízkosti stanice metra Opatov V1-8/40
umožňuje na ploše 1 000 m2 realizaci 4 800 m2 HPP, oproti tomu významná rozvojová plocha
při stanici metra Opatov V-2,2/8/40, která se má stát součástí městského centra, umožňuje na
ploše 1 000 m2 realizaci pouze 2 200 m2 HPP, tj. na rozvojové ploše se stejným kódem
výškové hladiny a stejným kódem podílu zeleně je možné realizovat dvakrát méně HPP než
na ploše stabilizované, což je významný nedostatek pojetí regulativů.
Navržené regulativy ani hranice mezi jednotlivými regulovanými plochami na území
Prahy 11 ve výkresech V3 většinou neodpovídají stávajícímu stavu ani budoucím představám
městské části o prostorovém řešení.
Požadavek:
Požadujeme rozčlenit území do čtyř základních kategorií z hlediska míry stabilizace a s ní
související míry regulace, a to na:
- významná rozvojová území - 1.1),
- rozvojové plochy a plochy přestavby - 1.2),
- stabilizované plochy - 1.3),
- ostatní území, která nejsou rozvojová, ale jejich ochrana by neměla být tak striktní jako
u ploch stabilizovaných.
Přehledné rozčlenění území je znázorněno v Grafické příloze č. 1 - Prostorová regulace.
Připomínku v bodu 1) považuje městská část Praha 11 za zásadní.
1.1) Významná rozvojová území
Za významná rozvojová území považujeme velká území v rámci městské části Praha 11,
která jsou vzhledem ke stávajícímu využití, poloze a významu určena k novému využití a
výstavbě, resp. k přestavbě. Jsou převážně nezastavěná a předpokládáme u nich nový
kvalitní způsob využití. Není zde možné stanovit regulativy bez podrobnějšího prověření,
a proto požadujeme, aby jejich funkční a prostorová regulace byla stanovena až na základě
vypracování územní studie. Funkční využití i míra regulace musí odpovídat významu
území, poloze ve městě, vztahům k okolnímu území i jeho limitům. Do doby vypracování
studie je třeba ochránit území stavební uzávěrou, aby nedošlo ke ztížení nebo znemožnění
budoucího využití území dle územní studie. Na území městské části Praha 11 požadujeme
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vymezit 4 souvislá významná rozvojová území - Roztyly, Opatov - Na Jelenách, Trojmezí
a Nad přehradou. Rozsah je dán Grafickou přílohou č. 1.
1.1.1) Významné rozvojové území č. 1 - Roztyly
Jedná se o území v okolí stanice metra Roztyly vymezené na severu ulicí 5. května, na
východě ulicí Ryšavého a z ostatních stran hranicí lesa. Území je kromě stavby stanice
metra a autobusového terminálu zastavěno budovami jen v severní části. V minulosti
bylo zatíženo velkým množstvím dílčích podnětů na změny územního plánu, které
iniciovali soukromí vlastníci pozemků. Městská část Praha 11 má zájem řešit budoucí
využití této plochy značného rozsahu jako jeden celek, nikoliv pouze dílčími změnami
územního plánu.
Na území „Velké Roztyly“ je pořizována z podnětu městské části Praha 11
celoměstsky významná změna č. Z 2722/00 ÚPn SÚ. Lokalita Roztyly byla v 1. čtení
Konceptu uvedena v seznamu „území s variantním řešením“ pod označením S/13.
V předloženém Konceptu je lokalita Roztyly zařazena do kapitoly 8. Koncepce
ekonomické infrastruktury, části 8.1. Stanovení pořadí a podmínek změn v území,
oddílu 8.1.1 Seznam území řešených v etapách, bod E/12. Změny v území mohou
nastat teprve poté, až budou vybudovány náhradní kapacity autobusového terminálu
v Písnici a na Opatově. Jiné podmínky Koncept pro území Roztyly neuvádí.
Požadavky:
Požadujeme řešit území v souladu se schváleným zadáním změny ÚPn SÚ
č. Z 2722/00 jako lokální centrum dle následujících kritérii:
• propojit oddělené části katastru Chodov v jeden funkční urbanistický celek (od
stanice metra směrem na sever a na východ),
• navrhnout fungující systém dopravní obslužnosti,
• vyhodnotit možnosti a stanovit podmínky přípustné urbanizace v přechodu od
stanice metra směrem k hranici lesa,
• stanovit podmínky pro vznik městského centra v těžišti se stanicí metra a
navrhnout novou komplexní organizaci stanice metra,
• stabilizovat přiměřeně plochy pro sport a rekreaci v kontaktu s hranicí lesa,
• přiměřeně respektovat stávající celoměstský systém zeleně,
• stabilizovat hranici lesa,
• navrhnout nové funkční využití, které umožní vyvážené fungování smíšených
funkcí a zabrání monofunkčnímu využití,
• stanovit podmíněnost staveb formou etapizace, kde první etapou bude zajištění
veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení a následně
ostatní výstavba.
1.1.2) Významné rozvojové území č. 2 - Opatov - Na Jelenách
V Konceptu je v kapitole 2., části 2.4 vymezeno jako rozvojové území městské území
označené M/4 – KIZ II. Jeho název odvozený od názvu „Komerčně industriální zóna“
je zastaralý a neodpovídající. Území požadujeme označovat místním názvem „Na
Jelenách“, který je vžitý a je odvozený z názvu blízké ulice a zastávky MHD.
Dále je nedostatečný rozsah vymezení rozvojového území, neboť nezahrnuje oblast
okolo stanice metra Opatov. Jedná se o dvě sousední území, tj. Na Jelenách a Opatov,
která jsou již nyní vzájemně dopravně propojena a měla by být v budoucnu řešena
jako jeden celek.
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Městská část Praha 11 podala dopisem ze dne 28.12.2007 u Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru územního plánu podnět na pořízení změny ÚPn SÚ v lokalitě Na Jelenách.
Území je ohraničené ulicemi Na Jelenách, Roztylská, Brněnská, Chilská, včetně
křižovatek Chilská x Brněnská x Opatovská a Chilská x Brněnská x Na Jelenách x K
Hrnčířům. Jedná se o území v současné době z větší části nevyužívané nebo
využívané jako skladovací plochy a stavební dvory, které navazuje na tzv.
Technologický park Praha (The Park). Podstatnou část území zabírá výsypka zeminy protihlukový val.
Území Opatov je ze severu ohraničeno Litochlebským náměstím, včetně jeho okolí,
z jihu dálnicí D1 Brněnská, ze západu stávající zástavbou převážně rodinných domů a
z východu Centrálním parkem Jižního Města. Jedná se o území v současné době
z větší části nezastavěné. Využití bylo prověřeno studií „Multifunkční komplex centra
Opatov - Praha 11 - „Vibratio“ - studie“ ze září 2008 (Ing. arch. Petr Bílek).
Požadavky:
• řešit území Na Jelenách a Opatov jako funkční urbanistický celek,
• zajistit propojení obou částí překryvem dálnice, tj. požadujeme nadále pokračovat
v realizaci varianty s překryvem dálnice,
• zajistit zřízení nových komunikací pro všechny druhy dopravy, zejména novou
tramvajovou trať vedenou z Prahy 4 k vysokoškolskému areálu v Kunraticích,
resp. s odbočkou na Šeberov, a páteřní cyklistický koridor ve stopě této tratě,
• řešit mimoúrovňovou křižovatku Opatov včetně dalších dotčených dopravních
uzlů,
• řešit území Na Jelenách jako živou součást Jižního Města se smíšenými funkcemi
bydlení, služeb, kultury, sportu, administrativy a obchodu, doplněnými parky a
plochami pro volný čas,
• řešit území Opatov (s těžištěm u stanice metra Opatov) jako centrum nadmístního
významu s umístěním celoměstsky významných funkcí, včetně odpovídající
dopravní infrastruktury a komunikací,
• nevést celoměstský systém zeleně centrem rozvojového území Opatov.
1.1.3) Významné rozvojové území č. 3 - Trojmezí
Trojmezím je nazýváno údolí Botiče v Záběhlicích a přilehlé plochy v katastrálním
území Chodov a Hostivař na území městských částí Praha 10, Praha 11 a Praha 15,
které byly tradičně dlouhodobým zemědělským územím na okraji Velké Prahy.
Výstavbou sídlišť Spořilov, Jižní Město, Košík a obytné skupiny Chodovec se celá
lokalita ocitla uvnitř velkoměstské zástavby ve své původní zemědělsko produkční
funkci. Dnes se jedná o nezastavěné území, kde tato zemědělsko produkční funkce
postrádá smysl. Předpoklad zemědělského extenzivního využití ploch se ukázal jako
nereálný, neboť se jedná o prostor vnitřního města, kde má území plnit jiné městské
funkce.
Městská část Praha 11 považuje území Trojmezí za rozvojové území, které
představuje potenciál pro postupné odstranění deficitů jednotlivých funkčních systémů
města, rekreačních ploch a ploch zeleně pro zlepšení podmínek života ve městě.
Na území probíhá pořizování celoměstsky významné změny č. Z 1175/00 ÚPn SÚ.
Lokalita Trojmezí byla v 1. čtení Konceptu zařazena do kategorie rozvojová území
urbanizovaná pod označením R/9 s nonvariantním řešením. Městská část Praha 11 ve
svých připomínkách ze 04.12.2008 požadovala, aby v Konceptu bylo území řešeno ve
variantách ve smyslu podaného podnětu na změnu č. Z 1175/06 ÚPn SÚ.
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Připomínka:
V Konceptu je lokalita Trojmezí zcela nepochopitelně zařazena do kategorie
významná rozvojová území krajinná pod označením Z/10 a opět s nonvariantním
řešením. Nejenže nebyla v Konceptu zohledněna žádná z připomínek městské části
Praha 11, ale navržené řešení je bez dalšího zdůvodnění v zásadním rozporu
s podnětem na změnu č. Z 1175/06 ÚPn SÚ.
Požadavky:
• řešit území Trojmezí v souladu s připomínkami městské části Praha 11 k 1. čtení
Konceptu, tzn. v souladu s hlavními body řešení uvedenými v podnětu změny
č. Z 1175/06 ÚPn SÚ, a to ve variantách,
• stabilizovat plochy významné zeleně v souladu s dalšími možnostmi využití území,
především jako území městského parku s možnostmi rekreace a každodenního
rekreačního pobytu obyvatel,
• navrhnout konkrétní možnosti krátkodobé rekreace obyvatel přilehlého území,
• navrhnout možnosti provozování vybraných druhů sportů,
• navrhnout výletní trasy spolu s plochami pro související služby,
• vytvořit systém cyklistických a pěších tras místního a nadmístního významu,
• prověřit možnost vzniku nových vodních ploch,
• vyhodnotit možnosti a stanovit podmínky přípustné míry urbanizace území v údolí
Botiče,
• stanovit přípustnou intenzitu zástavby v plochách jižně od „višňovky“,
• navrhnout fungující systém dopravní obslužnosti území pro všechny druhy
dopravy, včetně rezervy pro kolejovou dopravu,
• v případě potřeby vyhodnotit a navrhnout požadavky na nutné veřejně prospěšné
stavby a asanační zásahy,
• při zpracování návrhu změny respektovat „Generel Botiče“ z roku 2003 pořízený
správcem toku - Magistrátem hl. m. Prahy, odborem městské zeleně,
• lokalitu Trojmezí začlenit do současně zastavěného území jako např. Kunratický
les,
• stanovit podmíněnost staveb formou etapizace, kde první etapou bude zajištění
veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení a následně
ostatní výstavba.
1.1.4) Významné rozvojové území č. 4 - Nad přehradou
Jedná se o území vymezené na jihu ulicí Výstavní, na západě stávající zástavbou
řadových rodinných domů a z ostatních stran Hostivařskou přehradou. Považujeme
tuto lokalitu za území s potenciálem pro rekreaci, sport, ale i nadstandardní bydlení, to
vše za podmínky ochrany přírodních hodnot území daných blízkostí vodní plochy.
Požadavky:
• řešit území Nad přehradou v souladu s připomínkami městské části Praha 11
k 1. čtení Konceptu, a to ve variantách,
• lokalitu jasně funkčně dotvořit jako ukončení východní části Jižního Města,
• začlenit tramvajový a autobusový terminál,
• zajistit prostup územím na sever k přehradě i na jih k zástavbě,
• vytvořit území pro kvalitní rodinné bydlení především v rodinných domech,
• využít stávajícího rekreačního potenciálu území,
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•

•

stanovit podmíněnost staveb formou etapizace, kde první etapou bude zajištění
veřejné dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení a následně
ostatní výstavba,
z navržených variant vybrat variantu, kde terminál autobusů a tramvaje je v ploše
SM.

Připomínku v bodu 1.1) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

1.2) Rozvojové plochy a plochy přestavby
Za rozvojové plochy a plochy přestavby považujeme plochy, které jsou určené k dostavbě
Jižního Města. Jedná se o plochy vhodné zejména pro řešení dopravy v klidu a doplnění
občanské vybavenosti. Většina těchto ploch není vzhledem ke svému umístění
u kapacitních komunikací vhodná pro čisté bydlení. Na části těchto ploch byla v minulosti
provedena úprava ÚPn SÚ, je vydáno platné územní rozhodnutí nebo bylo využití těchto
ploch prověřeno studií. Prostorové regulativy v těchto plochách by měly být stanoveny tak,
aby odpovídaly rozvojovému potenciálu území a požadavkům na dostavbu a doplnění
vybavení území městské části. Na území městské části Praha 11 požadujeme vymezit níže
uvedené plochy určené pro rozvoj a přestavbu. Rozsah je dán Grafickou přílohou č. 1.
Vyjmenování ploch:
1. Parkoviště Gregorova
Na ploše jsou parkoviště a bývalá bloková kotelna. Požadujeme zde řešit dostavbu
území, dopravu v klidu a občanskou vybavenost s bydlením.
2. Rozvojová plocha při ulicích Komárkova, Ryšavého, Hrdličkova
Plocha není zastavěná. Na části byla provedena úprava č. U 0783/2009 ÚPn SÚ
s platností od 18.06.2009, území bylo prověřeno studií “Roztyly - bytové domy,
ul. Komárkova - ul. Ryšavého, lokalita Praha 11 - katastrální území Chodov“.
3. Rozvojová plocha při ulicích Hrdličkova, Blatenská, Ryšavého
Na části plochy je parkoviště. Na druhé části probíhá úprava č. U 0812/2009 ÚPn SÚ,
žádost o úpravu byla doložena studií „Obytná skupina Jižní terasy k. ú. Chodov,
Praha 11“.
4. Parkoviště Krejnická, Holušická
Na ploše jsou parkoviště, nebytové objekty a část plochy je nezastavěná. Požadujeme
zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a občanskou vybavenost s bydlením.
5. Rozvojová plocha ohraničená ulicí Kloknerova a okružní křižovatkou mezi
ulicemi Ryšavého a Pod Chodovem
Na ploše jsou parkoviště, nebytové objekty a část plochy je nezastavěná. Požadujeme
zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a občanskou vybavenost s bydlením.
6. Okolí Centra Praha jih Chodov
Na rozvojové a přestavbové ploše je platné územní rozhodnutí čj. OV H/03/42830/Hr
ze dne 23.01.2004 ve znění změny ÚR čj. OV/2008/003621/Dr ze dne 16.12.2008.
7. Parkoviště Hráského
Na ploše jsou převážně parkoviště a nebytové objekty. Požadujeme zde řešit dostavbu
území, dopravu v klidu a občanskou vybavenost s bydlením.
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8. Parkoviště Vojtíškova
Na ploše jsou parkoviště a halové garáže. Požadujeme zde řešit dostavbu území,
dopravu v klidu a občanskou vybavenost s bydlením
9. Plocha přestavby mezi ulicemi Türkova, Pod Chodovem a třídou 5. května
Jedná se o typicky přestavbové území tvořící samostatný „ostrov“ mezi „dopravními
stokami“. V současné době je celá plocha díky této poloze bez návaznosti na své
nejbližší okolí. Území je zastavěno objemnými převážně dočasnými stavbami různého
využití s nepřehlednou urbanistickou koncepcí. V severozápadní části území se
nachází zástavba starších rodinných domů.
Městská část Praha 11 podala dopisem ze dne 28.12.2007 u odboru územního plánu
Magistrátu hl. m. Prahy podnět na pořízení změny ÚPn SÚ v lokalitě Türkova. Území
bylo prověřeno studií „Předprojektová studie areálu Türkova Praha 11“ z července
2008 (Ing. arch. Petr Bílek). Hlavním cílem by mělo být nejen lépe prostorově a
ekonomičtěji využít pozemky, které mají výbornou dopravní dostupnost nejen
z centra, ale zároveň by měla nová zástavba vytvořit protihlukovou bariéru a oddělit
tím oblast východně od třídy 5. května. Požadujeme pro celou plochu stanovit novou
základní koncepci rozvoje území a ochrany jeho hodnot a navrhnout odpovídající
plošné a prostorové uspořádání v souladu s obsahem podaného podnětu městské části
Praha 11 na změnu územního plánu dle těchto kritérií:
• propojit oddělené části katastru Chodov v jeden funkční urbanistický celek
Jižní Město,
• navrhnout fungující systém dopravní obslužnosti pro všechny druhy dopravy,
zejména zajistit propustnost ve směru východ - západ a vedení kolejové
dopravy v trase komunikace Türkova,
• vyhodnotit stávající urbanizaci a navrhnout nový systém vhodně napravující
chyby minulosti,
• zvážit a stanovit podmínky pro vznik významného městského bulváru
(ul. Türkova),
• navrhnout nové funkční využití, které zohlední výše uvedené cíle rozvoje,
vyjde z navrženého systému infrastruktury a umožní vyvážené fungování
smíšených funkcí (práce, bydlení, zábava) a zabrání monofunkčnímu využití.
10. Rozvojová plocha při ulici Klapálkova
Jedná se o území, které je vstupem z Prahy 4 na Prahu 11 a na němž se v současné
době nachází hřiště a parkoviště. Měla by se zde v převážně obytném území doplnit
občanská vybavenost. Na území je pořizována změna Z 1567/07 ÚPn SÚ a
celoměstsky významná změna č. Z 1566/00 ÚPn SÚ.
11. Plocha přestavby - areál AGMECO
Jedná se o původní areál Výzkumného ústavu zemědělských strojů (postaven v letech
1958 - 1961), který poté vlastnila společnost AGMECO s.r.o. V roce 2005 byl změněn
obchodní název společnosti na SG South Park, s.r.o. Areál je rozdělen vnitřními
komunikacemi na pravidelné části - úseky o různých funkcích. V blízkosti hlavního
vstupu je stávající pětipodlažní administrativní budova a za ní dvě haly, dále jsou zde
umístěny objekty technického vybavení, garáže a sklady. Většina staveb mimo
administrativní budovy a hal je provizorního charakteru. Zastavěna je cca ¼ rozlohy
areálu. Areál již neslouží původnímu účelu, je pronajímán různým domácím i
zahraničním firmám, převážně ke skladovým účelům.
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Dne 14.02.2007 bylo vydáno rozhodnutí o odstranění stavby, které by mělo
proběhnout ve dvou etapách. V srpnu a říjnu 2007 podala společnost SG South
Park, s.r.o. postupně dva podněty na změnu ÚPn SÚ z funkční plochy VN na OV, oba
podněty byly projednány a odsouhlaseny RMČ Praha 11.
12. Rozvojová plocha Chodovec
Část plochy se nachází v areálu spol. SKANSKA a.s. Chodovec City. Na této ploše
jsou vydaná tato územní rozhodnutí:
- Administrativní komplex AFFINITY - čj. OV/2007/001182/Hr ze dne
17.06.2008, které nabylo právní moci dne 15.08.2008,
- GEMMA administrativní budova - čj. OV/2008/000634/Hr ze dne 03.06.2008,
které nabylo právní moci dne 08.07.2008,
- IMOBA II - administrativní a sportovní areál, změna územního rozhodnutí
čj. OV/2007/001153/Hr ze dne 23.06.2008 na „Multifunkční centrum IMOBA
II“ čj. OV/09/027882/Hr ze dne 17.08.2009, dosud nenabylo právní moci, bylo
podáno odvolání.
13. Rozvojová plocha - severně od Divišovské ulice
Na ploše byla provedena úprava č. 0646/2008 ÚPn SÚ s platností od 29.07.2008,
území bylo prověřeno studií „Obytný soubor Trojmezí východ“.
14. Rozvojová plocha - jižně od Divišovské ulice
Plocha je nezastavěná. Požadujeme zde řešit převážně bydlení s občanskou
vybaveností, včetně dopravního napojení.
15. Rozvojová plocha - severně podél ulice Mírového hnutí
Plocha je převážně nezastavěná, je vstupní branou z Jižního Města do oblasti
Trojmezí. Na části plochy je vedeno územní řízení na stavbu sportovního
multifunkčního areálu městské části Praha 11 „Vodní svět“. Požadujeme zde funkce
smíšené nebytové.
16. Parkoviště u ulice Mírového hnutí
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešení dopravy v klidu s občanskou
vybaveností.
17. Plocha přestavby - Sádka
Na ploše je devastovaný nebytový objekt. Požadujeme navrhnout přeměnu území
s ponecháním nebytové funkce.
18. Parkoviště Ledvinova
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
19. Parkoviště Türkova
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením. Zástavba musí vhodně navazovat na městské
centrum Opatov.
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20. Plocha přestavby - mezi ulicemi ke Stáčírně a Květnového vítězství
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením. Zástavba musí vhodně navazovat na městské
centrum Opatov.
21. Rozvojová plocha severovýchodně od Litochlebského náměstí
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením. Zástavba musí vhodně navazovat na městské
centrum Opatov.
22. Parkoviště Bachova
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením. Zástavba musí vhodně navazovat na městské
centrum Opatov.
23. Parkoviště západně od křižovatky Ke Stáčírně x Mírového hnutí
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
24. Parkoviště východně od křižovatky Ke Stáčírně x Mírového hnutí
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
25. Parkoviště Matúškova
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením. Na části plochy byla provedena úprava
č. U 0696/2008 ÚPn SÚ platná od 29.10.2008.
26. Parkoviště Prašná
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
27. Parkoviště Hviezdoslavova
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
28. Plocha u ulice Hviezdoslavova
Plocha je nezastavěná. Požadujeme zde řešit dostavbu území a občanskou vybavenost.
29. Plocha přestavby Opatovská
Jedná se o území podél severní strany ulice Opatovská. Je převážně nezastavěné.
V západní částí je nebytový obchodní objekt, ve střední části objekt polikliniky a
parkoviště. Objekty jsou morálně i stavebně zastaralé. Požadujeme zde vybudovat
lokální centrum smíšeného charakteru s kvalitní urbanistickou strukturou a dobrou
dopravní dostupností s těžištěm při objektech č. p. 1753, 1754, 1763 k. ú. Chodov.
Řešení musí korespondovat s plochou č. 30. Pro zajištění prostupnosti ve směru sever
- jih je třeba mezi plochou č. 29 a 30 umožnit překryv ulice Opatovská.
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30. Rozvojová plocha Opatovská
Jedná se o území podél jižní strany ulice Opatovská. Je nesouvisle zastavěné objektem
garáží a dalšími nebytovými objekty, jsou zde i parkoviště. Požadujeme zde
vybudovat lokální centrum smíšeného charakteru s kvalitní urbanistickou strukturou a
dobrou dopravní dostupností s těžištěm při č. p. 1753, 1754, 1763 k. ú. Chodov.
Řešení musí korespondovat s plochou č. 29.
31. Rozvojová plocha Opatovská - Háje sever
Plocha se spolu s plochami č. 32 a 33 nachází při stanici metra Háje. Jedná se
o spádové území záměrně založené, vybudované spolu s okolní bytovou zástavbou pro
účely vytvoření obchodního, společenského a kulturního centra sídliště. Stávající
objekty jsou morálně i stavebně zastaralé. V jihozápadní části je autobusový terminál.
Požadujeme zde vybudovat lokální centrum smíšeného charakteru s kvalitní
urbanistickou strukturou a dobrou dopravní dostupností. Řešení musí korespondovat
s plochami č. 32 a 33. Pro zajištění prostupnosti ve směru sever – jih je třeba mezi
plochou č. 31 a plochami č. 32 a 33 umožnit překryv ulice Opatovská.
32. Rozvojová plocha Opatovská - Háje jih
Plocha je nezastavěná. Centrum sídliště zde nebylo na rozdíl od území severně od
ulice Opatovská dostavěno. Požadujeme zde vybudovat lokální centrum smíšeného
charakteru s kvalitní urbanistickou strukturou a dobrou dopravní dostupností. Řešení
musí korespondovat s plochami č. 31 a 33. V severozápadní části plochy byla
provedena úprava č. U 0301/2005 ÚPn SÚ platná od 20.01.2005 a v jihozápadní části
byla provedena úprava č. U 0294/2005 ÚPn SÚ platná od 07.02.2005.
33. Rozvojová plocha - radnice
Plocha je nezastavěná. Městská část Praha 11 má záměr zde vybudovat svoji radnici
jako součást lokálního centra v okolí stanice metra Háje. V Konceptu je správně
označena jako VPS občanského vybavení s předkupním právem pod zn. 1/OM. Řešení
musí korespondovat s plochami č. 31 a 32.
34. Parkoviště Výstavní
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
35. Parkoviště Opatovská Háje
Na ploše je parkoviště. Požadujeme zde řešit dostavbu území, dopravu v klidu a
občanskou vybavenost s bydlením.
36. Rozvojová plocha jižně od ulice Výstavní
Na rozvojové ploše byla provedena úprava č. U 0761/2009 ÚPn SÚ s platností od
22.07.2009. Území bylo prověřeno studií „Obytný soubor Háje“, dokumentace
v úrovni pro úpravu míry využití území.
37. Plocha přestavby Janouchova
Jedná se o areál původní mateřské školy. Vzhledem ke špatnému stavebnětechnickému stavu objektů má MČ Praha 11 zájem areál rekonstruovat nebo jinak
nově využít.
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38. Rozvojová plocha Exnárova
Plocha je nezastavěná. Požadujeme zde řešit bydlení (převážně rodinné) doplněné
občanskou vybaveností.
39. Rozvojová plocha Milíčov jih a východ
Na rozvojové ploše byla provedena úprava č. U 0279/2005 ÚPn SÚ, která je platná od
11.01.2005. Území bylo prověřeno studií. Na ploše byl územním rozhodnutím
čj. OV/2008/000741/Vo-úr ze dne 13.06.2008 umístěn obytný soubor „Milíčovský háj
– jih a východ“. Stavební povolení čj. OV/2008/003533/Dr-sp ze dne 08.12.2008 je
tč. nepravomocné, protože bylo podáno odvolání.
Připomínku v bodu 1.2) považuje městská část Praha 11 za zásadní.

1.3) Stabilizované plochy
Za stabilizované plochy považujeme plochy s vysokou mírou stability využití i
prostorového založení, které charakterizuje prostorová struktura zástavby nebo krajiny,
v níž nejsou předpokládány významné změny. Na území městské části Praha 11
požadujeme vymezit 8 stabilizovaných ploch. Prostorové regulativy těchto ploch by měly
být stanoveny tak, aby byla dostatečně ochráněna jejich hodnota a specifický charakter.
Rozsah je dán Grafickou přílohou č. 1.
Vyjmenování ploch:
1. Kunratický les
2. Park u Chodovské tvrze
3. Starý Chodov
4. Parková plocha na Starém Chodově – Ke sv. Izidoru
5. Chodová
6. Centrální park Jižního Města
7. Lokalita rodinných řadových domů severně od ulice Výstavní
8. Území u Hostivařské přehrady
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GRAFICKÁ PŘÍLOHA Č. 1 - PROSTOROVÁ REGULACE
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2) REGULATIVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Připomínky ke kapitole 3., části 3.1 Regulativy ploch s různým způsobem využití a
Hlavnímu výkresu
Plochy s rozdílným způsobem využití navržené v Konceptu požadujeme následně upravit.
Rozsah je dán Grafickou přílohou č. 2 - Regulativy ploch s různým způsobem využití.
Vyjmenování ploch:
1. Roztyly - součást celoměstsky významné změny č. Z 2722/00 ÚPn SÚ
Požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie. Do doby jejího vypracování je třeba ochránit území stavební
uzávěrou, aby nedošlo ke ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle územní
studie.
2. Parkoviště v ulici Gregorova - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, dopravy v klidu a doplnění
občanské vybavenosti. Území není vhodné pro čisté bydlení.
3. Parkoviště mezi ulicemi Ryšavého, Krejnická a Holušická včetně nebytových
objektů při ulici Holušická - změna z OB a ZN na SM
Požadujeme změnu z OB a ZN (u okružní křižovatky u ulice U Kunratického lesa) na SM
pro řešení dostavby území, dopravy v klidu a doplnění občanského vybavení. Území není
vhodné pro čisté bydlení.
4. Plocha VV při ulici Filipova - změna z VV na OB
Na žádost městské části Praha 11 byla ve vlně 06 provedena změna ÚPn SÚ z VV na OB.
Požadujeme plochu zahrnout do sousední plochy OB. Jedná se o potvrzení stávajícího
stavu.
5. Plocha ZN v Kunratickém lese - změna ze ZN na RP
Požadujeme změnu ze ZN na RP. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
6. Část ploch OB a ZN při ulicích Ryšavého a Komárkova - změna z OB a ZN na
SM
Požadujeme změnu části ploch OB a ZN na SM. Území je určené částečně k přestavbě,
částečně se jedná o potvrzení stávajícího stavu (curlingová hala). Změna zajistí návaznost
na sousední rozvojové plochy.
7. Parkoviště při ulici Blatenská - změna z OB na SM
Požadujeme změnu plochy z OB na SM, protože je součástí rozvojové plochy.
8. Plocha ZN u okružní křižovatky při ulicích Ryšavého, Pod Chodovem - změna ze
ZN na SM
Požadujeme změnu plochy ze ZN na SM, protože je součástí území určeného k přestavbě.
9. Plocha ZP mezi ulicemi Brněnská a Roztylská - změna ze ZP na SM
Požadujeme změnu plochy ze ZP na SM, jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
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10. Plocha parkovišť při ulici Roztylská - změna z OB a části plochy ZP na SM
Požadujeme změnu plochy z OB a části plochy ZP na SM pro řešení dostavby území,
dopravy v klidu a doplnění občanské vybavenosti. Území není vhodné pro čisté bydlení.
11. 2 části plochy ZN při ulici U Kunratického lesa - změna ze ZN na VV
Požadujeme změnu 2 částí plochy ZN na VV. Změna zajistí návaznost na sousední plochu
VV.
12. Plocha ZN při ulici Roztylská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu plochy ZN na SM. Změna zajistí propojení se sousední plochou a
zajistí návaznost.
13. Plocha TI při ulici Roztylská - změna z TI na SM
Požadujeme změnu plochy TI na SM. Dle informací z roku 2006 se zde nachází
nevyužívané vodohospodářské zařízení. Z podnětu Magistrátu hl. m. Prahy byla v roce
2006 zpracována dokumentace pro změnu funkčního využití této plochy, která byla
odůvodněna tím, že čerpací stanice Roztylská sloužící vodnímu hospodářství pozbyla svoji
funkci ve vodohospodářském systému zásobování vodou a v současnosti je vyřazena
z provozu. Plocha je součástí významného rozvojového území Na Jelenách.
14. Plocha ZN při ulici Na Jelenách, Chilská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Plochy zeleně znemožňují výraznější úpravu MÚK
Opatov, změna zajistí návaznost na sousední rozvojovou plochu. Plocha je i součástí
území Opatov - Na Jelenách, které považujeme za významné rozvojové území, pro které
požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie.
15. Plocha ZN při ulici Brněnská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Plochy zeleně znemožňují výraznější úpravu MÚK
Opatov, změna zajistí návaznost na sousední rozvojovou plochu. Plocha je i součástí
území Opatov - Na Jelenách, které považujeme za významné rozvojové území, pro které
požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie.
16. Plocha ZN při ulici Brněnská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Plochy zeleně znemožňují výraznější úpravu MÚK
Opatov, změna zajistí návaznost na sousední rozvojovou plochu. Plocha je i součástí
území Opatov - Na Jelenách, které považujeme za významné rozvojové území, pro které
požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie.
17. Plocha ZN při ulici Opatovská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Plochy zeleně znemožňují výraznější úpravu MÚK
Opatov, změna zajistí návaznost na sousední rozvojovou plochu. Část plochy je i součástí
území Opatov - Na Jelenách, které považujeme za významné rozvojové území, pro které
požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie.
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18. Plocha ZP - změna ze ZP na SM
Požadujeme změnu ze ZP na SM. Plocha je i součástí území Opatov - Na Jelenách, které
považujeme za významné rozvojové území, pro které požadujeme, aby funkční a
prostorová regulace území byla stanovena až na základě vypracování územní studie.
Plocha ZP nemá charakter parku. V centru Opatov, kde bude možné umístit celoměstsky
významné funkce, je třeba řešit zeleň systémově a nikoliv na okraji území.
19. Plocha ZN, ulice ke Sv. Izidoru - změna ze ZN na ZP
Požadujeme změnu ze ZN na ZP. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
20. Plocha SM - archivy při ulici Türkova - změna ze SM na VV
Požadujeme změnu ze SM na VV. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu v areálu archivů.
21. Plocha ZN při ulici Klapálkova - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM pro propojení a návaznost se sousední plochou SM.
22. Plocha ZN pod ulicí Pyšelská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM pro propojení a návaznost se sousední plochou SM.
23. Část plochy SP jižně od ulice Pyšelská a plocha VV při ulici Pyšelská a
Knovízská – změna ze SP a VV na OB
Požadujeme změnu části plochy SP a plochy VV na OB. Jedná se o součást rozvojové
plochy.
24. Část plochy SM u okružní křižovatky Blažimská, Čenětická, Knovízská - změna
ze SM na OB
Požadujeme změnu části plochy SM na OB. Jedná se o logické propojení stávající plochy
OB a plochy OB požadované v bodu 23.
25. Plocha ZN v ulici Divišovská - změna ze ZN na OB
Požadujeme změnu ze ZN na OB. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu, v ploše je
komunikace procházející obytným územím.
26. Plocha OB - rozšíření plochy OB o komunikaci U Záběhlického zámku
Požadujeme do stávající plochy OB zahrnout komunikaci z důvodu řešení dopravní
obsluhy území.
27. Plocha OB - jižně i severně od komunikace Divišovská, rozdělení plochy a změna
ze ZN na OB
Požadujeme plochu rozdělit na tři plochy, které vzniknou samostatným vymezením
obytného souboru Kulatý Chodovec. Do plochy vzniklé v jižní části území požadujeme
začlenit část plochy ZN, neboť se jedná o rozvojovou plochu.
28. Plocha ZN Trojmezí
Požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie. Do doby jejího vypracování je třeba ochránit území stavební
uzávěrou, aby nedošlo ke ztížení nebo znemožnění budoucího využití území podle územní
studie.
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29. Plocha SP a RP při ulici Mírového hnutí – změna na SM
Požadujeme změnu ze SP a RP na SM pro řešení dostavby území a doplnění občanské
vybavenosti. Změna zajistí lepší využitelnost území v návaznosti na okolní funkční
plochy. Plocha č. 29 se skládá ze 2 částí.
30. Plocha parkoviště při ulici Mírového hnutí - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území a dopravy v klidu pro plochu
SM severně od ulice Mírového hnutí.
31. Plocha parkoviště při ulicích Ke Stáčírně, Mírového hnutí, plocha západně od
ulice Ke stáčírně - stávající parkoviště - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti.
32. Plocha parkoviště při ulicích Ke Stáčírně a Květnového vítězství - změna z OB na
SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti.
33. Stávající parkoviště při ulici Türkova z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti.
34. Plocha areálu Pavel Dobrovský BETA s.r.o. - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
35. Stávající parkoviště při ulici Ledvinova - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM. Jedná se o rozvojové území určené k dostavbě Jižního
Města, pro řešení dopravy v klidu a doplnění občanského vybavení.
36. Plocha parkoviště při ulici Mírového hnutí - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti.
37. Plocha ZN před školou Schulhoffova - změna ze ZN na ZP
Požadujeme změnu ze ZN na ZP. Jedná se o potvrzení stávajícího stavu.
38. Plocha parkoviště Matúškova, Boháčova - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti.
39. Plocha při ulici Výstavní - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro scelení se sousední plochou SM.
40. Plocha OB při ulici Arkalycká - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM. Jedná se o součást území určeného k přestavbě, na
kterém by mělo vzniknout lokální centrum.
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41. Parkoviště jižně od ulice Výstavní a plocha ZN severně od ulice Výstavní
- změna z OB a ZN na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti. Změnou se i částečně potvrdí stávající stav.
42. Plocha Nad přehradou
Požadujeme, aby funkční a prostorová regulace území byla stanovena až na základě
vypracování územní studie. Do doby jejího vypracování je třeba ochránit území stavební
uzávěrou, aby nedošlo ke ztížení nebo znemožnění budoucího využití území.
43. Parkoviště při ulici Opatovská - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM pro řešení dostavby území, řešení dopravy v klidu
a doplnění občanské vybavenosti. Změnou se i částečně potvrdí stávající stav.
44. Plocha VV v Janouchově ulici - změna z VV na SM
Požadujeme změnu z VV na SM, jedná se o plochu určenou k přestavbě.
45. Plocha ZN při ulici Exnárova - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Změnou se potvrdí stávající stav a zlepší návaznost na
sousední plochy OB.
46. Část plochy OB severně od ulice Mnichovická - změna z OB na SM
Požadujeme změnu z OB na SM. Jedná se o součást rozvojové plochy, na které by mělo
vzniknout lokální centrum.
47. Plocha ZP při ulicích Tererova a Modletická - změna ze ZP na RP
Požadujeme změnu ze ZP na RP. Změnou se potvrdí stávající stav plochy pro rekreaci
a sport.
48. Plocha při ulici Spořilovská - změna ze ZN na SM
Požadujeme změnu ze ZN na SM. Změnou se zajistí lepší využitelnost ploch a návaznost
na sousední plochu. V rámci řešení širších vztahů zasahuje plocha i na území MČ Praha 4.
49. Plochy DK okružních křižovatek Litochlebské náměstí (49a) a u Centra Praha
jih Chodov (49b) - změna z DK na SM
Požadujeme změnu z DK na SM. Změnou se zajistí lepší využitelnost ploch a návaznost
na sousední plochy.
50. Zeleň vyžadující zvláštní ochranu - značka v ulici Pod Vodojemem
Požadujeme přemístění chybně umístěné značky k aleji na severním konci Starochodovské
ulice na pozemcích parc. č. 391/1, 251/5 a 245/2 v k. ú. Chodov.
51. Zeleň vyžadující zvláštní ochranu - značka v areálu AGMECO
Požadujeme zrušit značku v areálu AGMECO (jihovýchodně od křižovatky Spořilovská
x Türkova), neboť neodpovídá stávajícímu stavu.
52. Zeleň vyžadující zvláštní ochranu - značka při ulici Roztylská
Požadujeme doplnit novou značku v ploše ZP při ulici Roztylská.
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GRAFICKÁ PŘÍLOHA Č. 2 - REGULATIVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
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3) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Připomínky ke kapitole 3., části 3.4 Veřejná prostranství, Hlavnímu výkresu, výkresu
Prostorová regulace a veřejná prostranství
Uplatnění regulativu „Veřejná prostranství“ je v Konceptu zmatečné, viz systémová
připomínka č. 21). Z hlediska potřeb městské části Praha 11 požadujeme jako veřejná
prostranství vybraná (ve smyslu kap. 0., část 0.1, odst. (47) Konceptu) určit níže
vyjmenované plochy, které požadujeme zakreslit do výkresů. Rozsah je dán Grafickou
přílohou č. 3 - Veřejná prostranství a významná propojení pro bezmotorovou dopravu.
Vyjmenování ploch:
1. Plocha při ulici Augustinova, hlavně pozemek parc. č. 3336/143 v k. ú. Chodov
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
2. Pošepného náměstí
Jedná se o potvrzení stávajícího náměstí.
3. Plocha při ulicích Hrabákova a Petýrkova
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
4. Plocha při ulici Jarníkova, hlavně pozemky parc. č. 397/309, 397/324 a 3422/1
v k. ú. Chodov
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
5. Jírovcovo náměstí
Jedná se o potvrzení stávajícího náměstí.
6. Plocha při ulicích Nechvílova a Zlešická, hlavně pozemek parc. č. 397/642 v k. ú.
Chodov
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
7. Plocha mezi administrativními budovami situovanými mezi ulicemi V Parku a
Roztylská
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy s parterem krátkodobý odpočinek.
8. Plocha při ulici Ke sv. Izidoru
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu centrální plochy v zástavbě rodinných domů.
9. Park u Chodovské tvrze
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy užívané pro krátkodobou rekreaci a veřejné
akce.
10. Centrální park Jižního Města
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy užívané pro krátkodobou rekreaci a veřejné
akce.
11. Plocha při ulicích Matúškova a Dubnova
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
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12. Plocha při ulicích Brechtova a Květnového vítězství
Jedná se o potvrzení stávajícího stavu plochy pro krátkodobou rekreaci.
13. Plocha v prodloužení ulice Novomeského jižním směrem
Jedná se o potvrzení plochy stanovené tč. platným územním rozhodnutím jako pěší a
cyklistické propojení z obytné zástavby do Milíčovského lesa.
14. Plocha mezi ulicemi Mnichovická a Křtinská, těžiště na pozemku parc. č. 747
v k. ú. Háje
Jedná se o potvrzení plochy umožňující krátkodobou rekreaci.
Značky VN požadujeme dále v těchto místech:
15. v těžišti významného rozvojového území Roztyly u stanice metra,
16. ve významném rozvojovém území v části Na Jelenách,
17. ve významném rozvojovém území v části Opatov v budoucím celoměstském
centru po obou stranách ulice Chilská,
18. v přestavbové ploše areálu AGMECO,
19. v plochách rozvoje a přestavby při stanici metra Háje v lokálním centru po obou
stranách ulice Opatovská,
20. při budoucí konečné stanici tramvaje u ulice Výstavní,
21. v budoucí zástavbě při ulici Exnárova.

4) VÝZNAMNÁ PROPOJENÍ PRO BEZMOTOROVOU DOPRAVU
Připomínky ke kapitole 6., části 6.4 Pěší doprava a výkresu Doprava
Koncept nově stanovuje ve výkresové části významná pěší propojení. Jsou pojata jako
koridory - spojnice území oddělených převážně kapacitní komunikací, která vytváří bariéru
prostupnosti území. Na území Prahy 11 se jedná o čtyři potvrzená propojení.
Požadavky:
Vzhledem k nutnosti zajistit prostupnost bariéry nejen pro pěší, ale také např. pro cyklistickou
dopravu, požadujeme koridory označovat jako „významná propojení pro bezmotorovou
dopravu“.
V návaznosti na dopis čj. OUR/2008/000447/Vla ze dne 18.07.2008, který byl adresován
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a týká se nejvýznamnějších územních bariér zásadně
ovlivňujících nejen pěší dopravu na území městské části Praha 11, požadujeme do ÚPn nad
rámec již vyznačených čtyř spojnic zakotvit níže vyjmenovaná významná propojení pro
bezmotorovou dopravu. Rozsah je dán Grafickou přílohou č. 3 - Veřejná prostranství a
významná propojení pro bezmotorovou dopravu.
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Vyjmenování propojení:
1. Roztyly - Spořilov, při křižovatce komunikací Jižní spojka x 5. května
Jedná se o propojení městských částí Praha 11 a Praha 4 přes významnou bariéru
- komunikaci 5. května. Propojením se potvrdí stávající stav.
2. Roztyly - Spořilov, při křižovatce komunikací Ryšavého x 5. května
Jedná se o propojení městských částí Praha 11 a Praha 4 přes významnou bariéru
- komunikaci 5. května. Zároveň je zde veden páteřní koridor cyklistické dopravy.
Propojením se potvrdí stávající stav.
3. Roztyly východ - stanice metra Roztyly
Jedná se o propojení obytného celku s významným dopravním uzlem ve významném
rozvojovém území a s rekreačním zázemím (Kunratický les). Propojením se potvrdí
stávající stav, popř. jeho zlepšení.
4. Zastrčená - Choceradská
Jedná se o překonání bariéry komunikace Spořilovská. Propojením, které je sice na
území Prahy 4, ale má významný vliv i na území Prahy 11, se potvrdí stávající stav.
5. Chodovec - Spořilov
Jedná se o propojení městských částí Praha 11 a Praha 4 v koridoru navrhované
tramvajové tratě.
6. Starý Chodov - stanice metra Chodov
Jedná se o jedno z významných překonání bariéry komunikace Brněnská, spojení obytné
zástavby s významným dopravním uzlem, kterým se potvrdí stávající stav.
7. Mírového hnutí - Pyšelská
Jedná se o potřebné vytvoření prostupu územím z lokality Chodovec ke komunikaci
Mírového hnutí a propojení lokality Chodovec a obytné zástavby na jihu od komunikace
Mírového hnutí.
8. Mírového hnutí - Kulatý Chodovec - hranice MČ Praha 11
Jedná se o potřebné vytvoření prostupu územím od obytného území na jihu a od
komunikace Mírového hnutí k lokalitě Chodovec a dále až na území MČ Praha 10.
V území v současné době tato prostupnost výrazně chybí.
9. Centrální park Jižního Města - Litochleby sever
Jedná se o průchodnost z lokality Litochleby sever přes komunikaci Hviezdoslavova
směrem k Centrálnímu parku Jižního Města. Propojením se potvrdí stávající stav, popř.
jeho zlepšení.
10. Opatovská I
Jedná se o zajištění prostupnosti území severojižním směrem přes komunikaci Opatovská
a spojení přestavbových území, kde by mělo vzniknout lokální centrum. Propojením se
potvrdí stávající stav, popř. jeho zlepšení.
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11. Opatovská II
Jedná se o zajištění prostupnosti území severojižním směrem přes komunikaci Opatovská
a spojení přestavbových území, kde by mělo vzniknout lokální centrum. Propojením se
potvrdí stávající stav, popř. jeho zlepšení.
12. Bajkonurská - pochozí zóna Háje
Jedná se o zajištění prostupnosti území severojižním směrem přes komunikaci Opatovská
a spojení přestavbového a rozvojového území, na nichž by mělo vzniknout lokální
centrum. Propojení by nemělo pouze potvrdit stávající stav (lávka), ale umožnit i širší
překrytí komunikace Opatovská (např. vznik nového veřejného prostranství).
13. Stříbrského - Milíčovský les
Jedná se o zajištění významného propojení obytného území s rekreačním zázemím
(Milíčovský les).
14. Exnárova - Milíčovský les
Jedná se o významné propojení obytného území s rekreačním zázemím (Milíčovský les).
Zároveň je zde veden páteřní koridor cyklistické dopravy.
15. Háje - Hostivařská přehrada
Jedná se o zajištění prostupnosti území mezi obytnou zástavbou a rekreační oblastí u
Hostivařské přehrady. Zároveň je zde veden páteřní koridor cyklistické dopravy.
Propojení by nemělo být stanoveno striktně, neboť je požadováno ve významném
rozvojovém území č. 4 - Nad přehradou, jehož funkční a prostorovou regulaci
požadujeme stanovit až na základě vypracování územní studie.
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GRAFICKÁ PŘÍLOHA Č. 3 - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A VÝZNAMNÁ PROPOJENÍ PRO BEZMOTOROVOU DOPRAVU
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5) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ
Připomínky ke kapitole 9. Veřejně prospěšné stavby a opatření a výkresu Veřejně
prospěšné stavby a opatření
Požadavky:
• Požadujeme, aby všechna parkoviště P+R na území městské části Praha 11 byla zařazena
do veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury, tj. P+R Opatov I, P+R Opatov II,
P+R Chodov a P+R Roztyly, a aby jejich součástí byly parkoviště B+R, viz systémová
připomínka č. 39).
• Požadujeme, aby navržený terminál autobusové dopravy Opatov byl zařazen do veřejně
prospěšných staveb dopravní infrastruktury.
• Požadujeme, aby ze seznamu veřejně prospěšných staveb občanského vybavení byla
vyjmuta stavba č. 2/OR - okolí stanice metra Roztyly. V této lokalitě žádáme, aby byla
funkční a prostorová regulace stanovena na základě územní studie, vzhledem k tomu není
možné v současné době spolehlivě určit rozsah a polohu funkčních ploch určených pro
sport a rekreaci.
• Požadujeme, aby ze seznamu veřejně prospěšných staveb občanského vybavení byla
vyjmuta stavba č. 3/OR - Jižní Město - severně od ul. Mírového hnutí. Tuto funkční plochu
RP požadujeme v části změnit na SM pro možnost doplnění občanské vybavenosti.

6) CYKLISTICKÁ DOPRAVA
Připomínky ke kapitole 6., části 6.5 Cyklistická doprava a výkresu Doprava
Požadavky:
• Požadujeme vedení cyklistického koridoru ve stopě nové tramvajové tratě.
• Požadujeme doplnění propojení cyklistických koridorů přes stanici metra Chodov.
• Požadujeme vést cyklistický koridor přes komunikaci Türkova zároveň i ve stopě
„významného propojení pro bezmotorovou dopravu“.
• Požadujeme, aby nebyl veden cyklistický koridor (severně od komunikace Mírového
hnutí) ulicí Blažimská, která není zařazena do místních komunikací a je na soukromém
pozemku. Požadujeme jeho vedení jižněji podél Košíkovského potoka. Projekt je
tč. připravován.
• Požadujeme v lokalitě Roztyly východ (mezi komunikacemi Ryšavého a Kloknerova)
přímější vedení cyklistického koridoru. V Konceptu je v tomto úseku cyklistický koridor
veden jednosměrnou komunikací.

7) OSTATNÍ
1. V kapitole 2., části 2.2, odd. 2.2.2, odst. (7) Lokální centra vymezená v ÚPn je na
území Prahy 11 uvedeno centrum „Jižní Město“. Toto uvedení je neurčité. Lokální centra
v Praze 11 požadujeme vymezit v okolí obchodního Centra Praha jih Chodov, u stanic
metra Roztyly a Háje a při ulici Opatovská (těžiště při č. p. 1753, 1754, 1763 k. ú.
Chodov). Centra by měla být ve výkresové části závazné části územního plánu definována
značkou umístěnou v těžišti plochy bez limitu rozsahu.
2. V kapitole 2., části 2.2, odd. 2.2.5, odst. (8), bod 7) je uvedeno, že ÚPn vymezuje
plochy veřejného školského vybavení, které jsou rovněž veřejně prospěšnými stavbami,
mj. i v Praze 11. Ve výkresové části ani v tabulce takové stavby nejsou.
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3. V kapitole 2., části 2.2, odd. 2.2.5, odst. (11), bod 2) je uvedeno, že v ÚPn jsou
vyznačena místa s potenciálem umístění budov celoměstského významu. Značka u
celoměstského centra Opatov je pouze v odůvodnění ve výkresu širších vztahů a nikoliv ve
výkresu závazné části.
4. V kapitole 2., části 2.2, odd. 2.2.6, odst. (5) je mezi centry lokálního významu uveden
název „Jižní Město“. Platí připomínky k odd. 2.2.2, odst. (7), viz bod 1. Dále je zde
uveden Opatov, což je území uvedené v předchozím odst. (4), kde je Opatov zařazen mezi
lokalitami vhodnými pro umístění celoměstsky významných budov. Není jasné, proč je
Opatov uveden i v hierarchicky nižším centru lokálním.
5. Požadujeme, aby celoměstský systém zeleně v souvislosti s možnostmi využití dle
kapitoly 3., odst. 3.2, odd. 3.2.2, odst. (2) zasahoval do ploch ZP v Parku u Chodovské
tvrze a v Centrálním parku Jižního Města takovým způsobem, aby bylo možné potvrdit
zde stávající stavby (hřiště, občerstvení atp.) a současně zde i takové stavby budovat.
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