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Představa rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby zpracování nového Územního plánu hl. m. 
Prahy (Metropolitního plánu) 
 
Pracovní materiál zpracovaný ÚMČ Praha 11, odborem územního rozvoje, 30.09.2013 

 
Vážení,  
 
na základě dopisu pana primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. ze dne 15.09.2013 
a informací obdržených na workshopech a seminářích konaných MHMP a ÚRM si 
dovolujeme předložit představu rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby zpracování nového 
územního plánu.  
 
Výchozími podklady jsou: 

- návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), dále jen „MÚP“, 
dle usnesení ZHMP č. 31/6 za dne 19.9.2013 

- pokyny z workshopů a seminářů 
- znalost místní problematiky a území 
- odborné koncepční materiály a dokumentace týkající se územního rozvoje 

MČ Praha 11  
- představy a požadavky obsažené v předchozích vyjádření MČ Praha 11 v procesu 

pořizování nového územního plánu hl. m. Prahy zaslané MHMP OÚP (vyjádření 
k návrhu zadání MÚP - dopis starosty MČ Praha 11, č.j. MCP11/13/021675/STA 
ze dne 08.04.2013 s usnesením RMČ Praha 11 č. 0316/8/R/2013 ze dne 03.04.2013, 
vyjádření ke konceptu - dopis starosty MČ Praha 11, č.j. MCP11/09/052771/STA 
ze dne 04.12.2009 s usnesením RMČ Praha 11 č. 0994/32/R/2009 ze dne 02.12.2009 

 
1) Základní úvaha o MČ Praha 11 a jejím dalším rozvoji: 
 
Stávající stav: 
MČ Praha 11 

- Tvoří rozlohou a počtem obyvatel poměrně významnou část Prahy. Přesto není 
samostatným plnohodnotným a vyváženě fungujícím městským celkem a obecně je 
vnímána jako odtržená městská periférie, resp. „noclehárna“.  

- Urbanistickou strukturou i funkčně je prioritně nejlépe vybavena k bydlení. Nemá 
však přirozené centrum, chybí občanská vybavenost a čistá výroba (malé podniky, 
ekologicky a hygienicky přijatelné), což má za následek i nedostatek pracovních 
příležitostí v místě a s tím spojené celkové zvýšení přepravy.  

- Je násilně rozdělena na dvě části dálnicí D1. 
- Je s centrem Prahy spojena trasou metra C, jehož kapacita je na hranici únosnosti. 
- Má problémy s živelnou individuální automobilovou dopravou (vlastní doprava 

v klidu, doprava v klidu zavlečená ze STČK) a průjezdnou těžkou nákladní dopravou. 
- Má fungující záměrně založenou síť veřejného vybavení (školská, sociální a 

zdravotnická zařízení, zařízení veřejné správy).  
- Má výhodnou polohu z hlediska dosažitelnosti významných rekreačních zelených 

ploch a dostatek veřejných ploch pro denní rekreaci, včetně zeleně. 
 
Očekávaný stav: 
MČ Praha 11  

- Měla by se stát plnohodnotným a vyváženě fungujícím městským celkem. V rámci 
jejího území by měly být doplněny chybějící funkce. Měla by být dostavěna centra 
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s občanskou vybaveností a čisté výrobní podniky, což by umožnilo zaměstnanost 
v místě a zmírnění dopravy. 

- Měla by mít propojeny obě části rozdělené dálnicí D1. 
- Měla by být s centrem Prahy a dalšími čtvrtěmi kromě metra spojena i kapacitní 

tramvajovou tratí (osa - Senohrabská, Türkova, Chilská, Opatovská).  
- Měla by vyváženě vyřešit problémy se všemi druhy dopravy. 
- Měla by zachovat síť a kapacitu potřebného veřejného vybavení a podporovat jeho 

regeneraci a případný rozvoj. 
- Měla by podporovat regeneraci stávající zástavby (zejména obytné panelové) a 

revitalizaci veřejných ploch (zejména ploch pro denní rekreaci).  
 
Způsob dosažení očekávaného stavu: 

- Nemělo by se podlehnout jevu „urban sprawl“, tj. neroztékat zástavbu do krajiny.  
- Udržitelný rozvoj by se měl řešit vhodným doplněním stávající zástavby, dostavbou 

volných ploch a přestavbou nevhodně využitých ploch. 
- MČ Praha 11 by měla spolupracovat ve všech oblastech rozvoje s HMP, dalšími 

městskými částmi, popř. obcemi ve STČK (prioritně v oblasti řešení dopravy). 
 
2) Základní rozpor stávajícího platného územního plánu se zamýšleným budoucím 
směřováním MČ Praha 11: 
Stávající územní plán je přeregulovaný. Vzhledem k počtu již provedených (a patrně i 
budoucích změn a úprav) je nespolehlivý a nestabilní. Funkční využití stanovené funkčními 
plochami je nadřazeno urbanistickému a architektonickému charakteru jednotlivých území -
lokalit. 
 
3) Pracovní výkres URM dělení lokalit na území MČ Praha 11: 
Dělení území na jednotlivé charakteristické lokality vítáme. V zásadě lze výkres akceptovat, 
avšak vzhledem k tomu, že naše znalost místní problematiky území a dění v něm je poměrně 
podrobná a že jsme k případným připomínkám byli vyzváni, dovolujeme si předložený návrh 
upravit. 
 
 
Přílohy: 

1) Seznam lokalit a jejich charakteristika 
2) Zákres lokalit do katastrální mapy a ortofotomapy 


