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Příloha č. 1 
 
Seznam lokalit na území MČ Praha 11 
1) Starý Chodov 
2) Litochleby 
3) Háje 
4) Starý Spořilov 
5) Jižní Město I sever 
6) Jižní Město I střed 
7) Jižní Město I jih 
8) Jižní Město II Chodov 
9) Jižní Město II Roztyly 
10) Jižní Město II Roztyly východ 
11) Chodovec 
12) Chodov komerce 
13) Chodov produkce 
14) Chodov sport 
15) Opatov centrum 
16) Roztyly 
17) Na Jelenách 
18) Nad Přehradou 
19) Pod Milíčovem 
20) Trojmezí 
21) Centrální park 
22) Kunratický les 
23) Dálnice D1 
 
Charakteristika lokalit na území MČ Praha 11 
Vysvětlivky a poznámky: 
Veřejné vybavení – funkce školství, mimoškolní výchova, sociální péče, zdravotnictví, 
veřejná správa, církevní zařízení, archivy 

Satelit – celek vytvořený podobnou zástavbou vložený jako „puzzle“ do krajiny nebo 
okolního zastavěného území bez výrazné vazby a souvislosti 

Občanská vybavenost – obchody, služby a kulturní a společenská zařízení potřebná pro 
uspokojení běžné potřeby obyvatel 

Salámová metoda – postupné využívání a zastavování území vyvolané pouze současnou 
potřebou investora bez ohledu na celkové stávající a budoucí řešení území  

S, J, V, Z – světové strany 

Je – li území charakterizováno jako stabilizované a dostavěné, neznamená to stavební 
uzávěru, na jednotlivých pozemcích lze individuálně doplnit výstavbu nebo měnit stávající 
stavby. 

V popisech lokalit jsou uvedeny dopravní záležitosti jen pokud jsou velmi výrazné, obecně 
platí úvaha o MČ Praha 11 a jejím dalším rozvoji. 

Odkazy na připomínky ke konceptu se týkají hlavně konkrétních připomínek a přílohy č. 1 
(str. 17 – 27 vyjádření MČ Praha 11 ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy - dopis 
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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; odkaz na vyjádření: 

http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/uzemni-planovani/uzemni-plan/novy-uzemni-
plan/vyjadreni-mestske-casti.html) 
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1) Starý Chodov  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Türkova transformační  
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

záměrně komponovaný celek, pravidelný uliční systém s hlavním veřejným prostranstvím - náměstím, zástavba 
rodinnými domy, jednotná výšková hladina 2 n. p. + podkroví 

Specifikum území: založeno a realizováno jako obytný satelit dodatečně obklopený komunikacemi a sídlištěm 
Problémy: nesamostatný obytný celek využívající pro uspokojování svých potřeb okolní území, bez vnitřní obsluhy MHD, 

výrazná invaze dopravy v klidu pro potřeby komerční lokality situované podél D1 a živelné zneužívání území 
jako P + R 

Možnosti rozvoje: omezené, území nejde rozšířit ani zahustit, lze jen udržovat a regenerovat stávající zástavbu, měnit a doplňovat 
vhodnou výstavbou transformační plochy 

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení, v transformační části stanovit podmínky 
pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 

 
2) Litochleby  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

relativně pravidelný uliční systém bez výrazných ploch veřejného prostoru, zástavba rodinnými domy, jednotná 
výšková hladina 2 n. p. + podkroví  

Specifikum území: založeno a částečně realizováno jako obytný satelit, před dostavěním obklopený komunikacemi a sídlištěm, 
v území jsou čtyři výrazné objekty menšinové funkce - základní škola, domov seniorů, areál knihkupectví, 
sportovní areál 

Problémy: nesamostatný obytný celek využívající pro uspokojování svých potřeb okolní území, bez vnitřní obsluhy MHD, 
území výrazně rozděluje komunikace Ke Stáčírně 

Možnosti rozvoje: omezené, území nejde rozšířit a pouze výjimečně zahustit, udržovat a regenerovat stávající zástavbu 
Co očekáváme od územního plánu: stabilizaci, úlevu od provozu na komunikaci Ke Stáčírně 

 



4/17 

 
3) Háje  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: obchod, služby 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

relativně pravidelný uliční systém bez výrazných ploch veřejného prostoru, zástavba rodinnými domy, jednotná 
výšková hladina 2 n. p. + podkroví  

Specifikum území: založeno a částečně realizováno jako obytný satelit, před dostavěním obklopený komunikacemi a sídlištěm 
Problémy: nesamostatný obytný celek využívající pro uspokojování svých potřeb okolní území, bez vnitřní obsluhy MHD, 

území výrazně rozděluje komunikace Výstavní  
Možnosti rozvoje: omezené, území nejde rozšířit a pouze výjimečně zahustit, lze především udržovat a regenerovat stávající 

zástavbu  
Co očekáváme od územního plánu: stabilizaci, úlevu od provozu na komunikaci Výstavní 

 
4) Starý Spořilov 
jen pro území MČ Praha 11 

Území je z hlediska správního dělení na území MČ Praha 11 v k. ú. Chodov, avšak z hlediska dělení lokalit 
náleží k celku, který se převážně nachází na území MČ Praha 4, k. ú. Záběhlice.  

Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: služby, administrativa 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

záměrně komponovaný celek, pravidelný uliční systém s hlavním veřejným prostorem - náměstím, zástavba 
rodinnými domy, jednotná výšková hladina 2 n. p. + podkroví  

Specifikum území: --- 
Problémy: nesamostatná část obytného celku využívající pro uspokojování svých potřeb své okolí, bez vnitřní obsluhy 

MHD, území výrazně izolováno komunikacemi Spořilovská a Lešanská  
Možnosti rozvoje: omezené, území nejde rozšířit ani zahustit, lze jen udržovat a regenerovat stávající zástavbu 
Co očekáváme od územního plánu: stabilizaci  
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5) Jižní Město I sever  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport, kultura, rekreace 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Ke Stáčírně a ve východní části transformační 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

součást záměrně komponovaného celku sídliště Jižní Město I, bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční 
sítí, s velkoryse řešenými veřejnými prostranstvími, s rozličnou výškovou hladinou 

Specifikum území: založeno a realizováno tak, jak to dovolila předchozí zástavba rodinnými domy a obvodové komunikace, 
pravidelně rozmístěné areály veřejného vybavení, ve východní části území je historická budova Chodovské 
tvrze a u ní výrazný záměrně založený park  

Problémy: nesamostatný obytný celek, pojatý tak, aby pro uspokojování svých potřeb užíval vybavenost sídliště, která 
ovšem v rámci celého sídliště není dostavěna, deficit parkovacích míst  

Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat stávající zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, měnit a doplňovat 
vhodnou výstavbou transformační plochy  

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení, tvrze a parku u Chodovské tvrze, 
v transformačních částech stanovit podmínky pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu  
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6) Jižní Město I střed  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport, rekreace, garáže 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Hviezdoslavova a Prašná transformační 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

součást záměrně komponovaného celku sídliště Jižní Město I, bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční 
sítí, s velkoryse řešenými veřejnými prostranstvími, s rozličnou výškovou hladinou  

Specifikum území: pravidelně rozmístěné areály veřejného vybavení, založené lokální centrum 
Problémy: podél komunikace Hviezdoslavova nedokončené lokální centrum, deficit parkovacích míst 
Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat stávající zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, měnit a doplňovat 

vhodnou výstavbou transformační plochy, dostavět a transformovat lokální centrum podél komunikace 
Hviezdoslavova 

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci a zachování areálů veřejného vybavení, v transformačních částech stanovit 
podmínky pro rozvoj a vznik fungujícího lokálního centra, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu  
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7) Jižní Město I jih Lokalita ve V části zasahuje malou plochou na území MČ Praha Petrovice, k. ú. Petrovice 
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport, rekreace, garáže, doprava MHD  
Naplnění území: částečně dostavěné  
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Opatovská transformační, jižně od komunikace 

Opatovská u stanice metra C Háje a ve východní části u komunikace Exnárova rozvojové  
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

součást záměrně komponovaného celku sídliště Jižní Město I, bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční 
sítí, s velkoryse řešenými veřejnými prostranstvími, s rozličnou výškovou hladinou  

Specifikum území: pravidelně rozmístěné areály veřejného vybavení, v západní části hřbitov, založena lokální centra (menší podél 
komunikace Opatovská v západní části, větší podél komunikace Opatovská u stanice metra C Háje), dopravní 
uzel vč. terminálu autobusů MHD u stanice metra C Háje, ve V části u komunikace Exnárova je zemědělská 
usedlost, malá V část území v přírodním parku 

Problémy: nedokončená lokální centra (zejména u stanice metra C Háje), nesamostatný obytný satelit OS Milíčovský Háj 
využívající pro uspokojování svých potřeb své okolí, deficit parkovacích míst a živelné zneužívání území jako 
P + R 

Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat stávající zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, měnit a doplňovat 
vhodnou výstavbou transformační plochy, dostavět rozvojové plochy 

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení a hřbitova, v transformačních 
a rozvojových částech stanovit podmínky pro rozvoj, vč. dopravního uzlu, viz odstavec výše a viz připomínky 
ke konceptu 
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8) Jižní Město II Chodov  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, kultura, sport, rekreace, garáže  
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Roztylská transformační  
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

záměrně komponovaný celek sídliště Jižní Město II, bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční sítí, 
s velkoryse řešenými veřejnými prostranstvími a s hlavním prostranstvím - náměstím, s rozličnou výškovou 
hladinou 

Specifikum území: pravidelně rozmístěné areály veřejného vybavení, fungující lokální centrum, podél komunikace U Kunratického 
lesa pás izolační zeleně, ve V části výrazná plocha zeleně (kopec) 

Problémy: bez vnitřní obsluhy MHD, deficit parkovacích míst a výrazná invaze dopravy v klidu z komerční lokality 
situované podél D1 

Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat současnou zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, měnit a doplňovat 
vhodnou výstavbou transformační plochy 

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení a zeleně, v transformační části stanovit 
podmínky pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu  
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9) Jižní Město II Roztyly  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, obchod, služby, sport 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Ryšavého a U Kunratického lesa transformační 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

záměrně komponovaný celek sídliště Jižní Město II, bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční sítí, 
s velkoryse řešenými veřejnými prostranstvími a s hlavním prostranstvím - náměstím, s rozličnou výškovou 
hladinou 

Specifikum území: pravidelně rozmístěné areály veřejného vybavení, fungující lokální centrum  
Problémy: bez vnitřní obsluhy MHD, deficit parkovacích míst 
Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat současnou zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, měnit a doplňovat 

vhodnou výstavbou transformační plochy  
Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení, v transformační části stanovit podmínky 

pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 
 

10) Jižní Město II Roztyly východ  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: veřejné vybavení, sport 
Naplnění území: částečně dostavěné 
Stabilizace: z větší části stabilizované, z menší části podél komunikace Ryšavého rozvojové 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

celek sídliště Jižní Město II, polouzavřené bloky a řadové rodinné domy rozmístěné v prostoru vymezeném 
uliční sítí, uvnitř bloků velkoryse řešená veřejná prostranství, s rozličnou výškovou hladinou 

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“, v SZ části curlingová hala 
Problémy: nesamostatný obytný celek, pojatý tak, aby pro uspokojování svých potřeb užíval vybavenost sídliště, která 

ovšem v rámci celého sídliště není dostavěna, živelné zneužívání území jako P + R 
Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat stávající zástavbu a revitalizovat veřejná prostranství, dostavět volné rozvojové 

plochy podél komunikaci Ryšavého 
Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachování areálů veřejného vybavení, v rozvojových částech stanovit 

podmínky pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 
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11) Chodovec  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: obytné 
Převažující funkce: bydlení 
Menšinové funkce: administrativa, veřejné vybavení, služby, obchod 
Naplnění území: částečně dostavěné 
Stabilizace: v dostavěné části mezi komunikacemi Blažimská, Klíčova, Milínská, Čenětická, Knovízská a zástavbou 

J směrem od komunikace Pyšelská území stabilizované (v současné době jsou některé stavby v realizaci), území 
V směrem od komunikací Čenětická a Knovízská území rozvojové (vyjma satelitu Kulatý Chodovec)  

Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční sítí, bez výrazných ploch veřejného prostoru, s rozličnou 
výškovou hladinou 

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“ vč. výstavby přístupových komunikací,  výrazný areál 
Top Hotelu Praha, zástavba v JZ části stabilizované plochy koncipována jako celek s původním názvem 
Chodovec City 

Problémy: nesamostatné izolované území, nekoncepčně zastavované, pro uspokojování svých potřeb (zejména veřejného 
vybavení) užívá vybavenost  okolního území, špatná dopravní obslužnost osobní dopravou a MHD (školní 
autobus), výraznou urbanistickou závadou je  satelit Kulatý Chodovec, areál Top Hotelu Praha vč. části 
uzavřené komunikace Blažimská tvoří bariéru v území, nedořešené napojení na území Trojmezí 

Možnosti rozvoje: regenerovat stávající zástavbu, dostavět volné rozvojové plochy  
Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, v rozvojových částech podmínky pro dostavbu rozvojových ploch jako celku 

(s možností etapizace), zlepšit dopravní obslužnost všemi druhy dopravy, zajistit prostup územím S – J přes 
území Chodov sport, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu, prověřit možnost propojení s územím 
Trojmezí 
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12) Chodov komerce  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: produkční 
Převažující funkce: administrativa, obchod, služby, výroba a skladování 
Menšinové funkce: bydlení, technické vybavení, doprava MHD 
Naplnění území: částečně dostavěné 
Stabilizace: v severní části při D1 a v jižní části mezi D1 a komunikací Roztylská stabilizované, ostatní část transformační 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

rozsáhlé areály a bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční sítí, bez jasného vymezení veřejných 
prostranství (vyjma prostranství u stanice metra C Chodov a parteru The Park), rozličná výšková hladina 

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“, bariéra z celé SV strany v podobě D1, v SV části 
podél D1 pás izolační zeleně, dopravní uzel u stanice metra C Chodov  

Problémy: obslužná doprava zatěžuje nadřazený komunikační systém určený též pro obsluhu okolních převážně obytných 
lokalit, invaze dopravy v klidu z této lokality do okolních lokalit  

Možnosti rozvoje: území lze po prověření rozšířit JV směrem, regenerovat současnou zástavbu, měnit a doplňovat vhodnou 
výstavbou transformační plochy  

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, zachovat plochy pro technické vybavení a dopravu MHD, v transformační 
části stanovit podmínky pro rozvoj, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu, v rámci rozvoje doplnit 
veřejná prostranství a funkce přinášející pracovní příležitosti 
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13) Chodov produkce  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: produkční 
Převažující funkce: veřejné vybavení, administrativa, obchod, služby, skladování 
Menšinové funkce: bydlení 
Naplnění území: částečně dostavěné 
Stabilizace: v JV části (areály archivů a Mercedes) stabilizované, ostatní část transformační  
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

rozsáhlé i menší areály a bloky rozmístěné v prostoru vymezeném uliční sítí, bez jasného vymezení veřejných 
prostranství  

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“, výrazně rozděleno na dvě části komunikací Türkova, 
JZ část území obklopena komunikacemi Türkova, Pod Chodovem a D1, v S části zástavba rodinnými domy 

Problémy: nevyhovující křižovatka komunikací Senohrabská x Klapálkova, která je výchozím místem dopravního přístupu 
z nadřazeného komunikačního systému dále do V části území MČ Praha 11, snaha investorů o dostavbu území 
může kolidovat s plánovanou tramvajovou tratí 

Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, regenerovat současnou zástavbu, měnit a doplňovat vhodnou výstavbou transformační 
plochy a v jejich rámci mj. doplnit veřejná prostranství  

Co očekáváme od územního plánu: ve stabilizované části stabilizaci, v transformační části stanovit podmínky pro rozvoj, viz odstavec výše a viz 
připomínky ke konceptu, v rámci rozvoje doplnit veřejná prostranství a funkce přinášející pracovní příležitosti a 
dořešit křižovatku Senohrabská x Klapálkova 
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14) Chodov sport  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: --- 
Převažující funkce: --- 
Menšinové funkce: sport, obchod, služby  
Naplnění území: nedostavěné 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: úzký pás území mezi komunikací Mírového hnutí a Košíkovským potokem a nádržemi, neřešeno jako celek, ale 
tzv. „salámovou metodou“ 

Problémy: území s rozsáhlými neudržovanými plochami, komunikace Mírového hnutí, Ke Stáčírně, K Horkám jsou 
dopravně přetíženy, zhoršená dopravní obslužnost území MHD 

Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, dostavět areál Jedenáctka VS, regenerovat a doplnit stávající zástavbu  
Co očekáváme od územního plánu: možnost využití území pro funkce sportovně rekreačního charakteru, zajistit prostup územím S – J, viz odstavec 

výše a viz připomínky ke konceptu 
 

15) Opatov centrum  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: produkční 
Převažující funkce: ---  
Menšinové funkce: administrativa, obchod, služby, doprava MHD 
Naplnění území: nedostavěné 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“, komunikace Chilská dělí území na dvě části,  
dopravní uzel vč. terminálu autobusů MHD u stanice metra C Opatov 

Problémy: území s rozsáhlými neudržovanými plochami, nevyužitý potenciál území v centru rozsáhlé urbánní oblasti s 
dobrou dostupností MHD 

Možnosti rozvoje: komplexní rozvoj celého území s návrhem vhodné etapizace, propojení přes D1 s územím Na Jelenách 
Co očekáváme od územního plánu: celé území řešit jako významnou rozvojovou plochu, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 
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16) Roztyly  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: produkční 
Převažující funkce: ---  
Menšinové funkce: administrativa, obchod, služby, rekreace 
Naplnění území: nedostavěné 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: území neřešeno jako celek, ale tzv. „salámovou metodou“, bariéra ze S strany v podobě D1, dopravní uzel vč. 
terminálu dálkových linek a autobusů MHD u stanice metra C Roztyly, v Z části výrazný „brownfield“  

Problémy: izolované území s rozsáhlými neudržovanými plochami, nevyužitý potenciál dobré dostupnosti metrem 
Možnosti rozvoje: komplexní rozvoj celého území s návrhem vhodné etapizace 
Co očekáváme od územního plánu: celé území řešit jako významnou rozvojovou plochu, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 

 
17) Na Jelenách  
Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: --- 
Převažující funkce: --- 
Menšinové funkce: administrativa, technické vybavení, výroba 
Naplnění území: nedostavěné 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: území vymezené významnými komunikacemi Roztylská, Na Jelenách a D1 
Problémy: izolované území s rozsáhlými neudržovanými plochami, zemní val u D1 
Možnosti rozvoje: komplexní rozvoj celého území s návrhem vhodné etapizace, propojení přes D1 s územím Centrum Opatov 
Co očekáváme od územního plánu: celé území řešit jako významnou rozvojovou plochu, viz odstavec výše a viz připomínky ke konceptu 

 



15/17 

 
18) Nad Přehradou 
jen pro území MČ Praha 11 

Je z hlediska správního dělení na území MČ Praha 11 v k. ú. Háje, avšak z hlediska dělení lokalit náleží k celku, 
který se převážně nachází na území MČ Praha 15, k. ú. Hostivař. 

Území dle zastavitelnosti: krajinné 
Území dle převažující zátěže: --- 
Převažující funkce: ---  
Menšinové funkce: sport, služby, doprava MHD 
Naplnění území: --- 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: území v přímém sousedství rozsáhlé urbánní oblasti a vodní plochy, terminál autobusů MHD, sportovní areál, 
v přírodním parku 

Problémy: rozsáhlé plochy neudržované zeleně 
Možnosti rozvoje: komplexní rozvoj ve shodě všech dotčených městských částí  
Co očekáváme od územního plánu: celé území (i na území jiných městských částí) řešit jako významnou rozvojovou plochu, viz odstavec výše a viz 

připomínky ke konceptu  
 

19) Pod Milíčovem 
jen pro území MČ Praha 11 

Je z hlediska správního dělení na území MČ Praha 11 v k. ú. Háje, avšak z hlediska dělení lokalit náleží k celku, 
který se převážně nachází na území MČ Praha Újezd, k. ú. Újezd u Průhonic, MČ Praha Křeslice, k. ú. Křeslice 
a MČ Praha Petrovice, k. ú. Petrovice. 

Území dle zastavitelnosti: krajinné 
Území dle převažující zátěže: --- 
Převažující funkce: --- 
Menšinové funkce: technické vybavení, sport  
Naplnění území: --- 
Stabilizace: --- 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

--- 

Specifikum území: tvoří přechod z  urbánního do krajinného území, v přírodním parku 
Problémy: --- 
Možnosti rozvoje: --- 
Co očekáváme od územního plánu: celé území (i na území jiných městských částí) by se mělo stát součástí koncepčně řešené příměstské rekreační 

zelené plochy 
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20) Trojmezí 
jen pro území MČ Praha 11 

Je z hlediska správního dělení na území MČ Praha 11 v k. ú. Chodov, avšak z hlediska dělení lokalit náleží 
k celku, který se převážně nachází na území MČ Praha 10, k. ú. Záběhlice a  MČ Praha 15, k. ú. Hostivař 

Území dle zastavitelnosti: krajinné 
Území dle převažující zátěže: produkční 
Převažující funkce: zemědělství 
Doplňující funkce: zeleň 
Naplnění území: orná půda 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

pole 

Specifikum území: fragment zemědělsky využívané plochy uvnitř urbánního prostředí 
Problémy: individuální nekoncepční záměry na zástavbu, dopravně nedostupné 
Možnosti rozvoje: komplexní rozvoj v dikci HMP za spoluúčasti dotčených městských částí  
Co očekáváme od územního plánu: celé území (i na území jiných městských částí) řešit jako významnou rozvojovou plochu, viz odstavec výše a viz 

připomínky ke konceptu 
 

21) Centrální park  
Území dle zastavitelnosti: krajinné 
Území dle převažující zátěže: rekreační 
Převažující funkce: rekreace 
Doplňující funkce: veřejné vybavení, sport 
Naplnění území: nedokončené 
Stabilizace: z větší části stabilizované (V část)  
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

park 

Specifikum území: rozsáhlá záměrně uměle vytvořená krajinná plocha uvnitř okolní zástavby nad tubusem metra  
Problémy: --- 
Možnosti rozvoje: území nejde rozšířit, revitalizovat současný stav a doplnit dosud nedokončenou Z část 
Co očekáváme od územního plánu: vytvoření koncepčně řešené rekreační plochy s vhodnou návazností na budoucí centrum celoměstského 

významu u stanice metra C Opatov 
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22) Kunratický les 
jen pro území MČ Praha 11 

Je z hlediska správního dělení na území MČ Praha 11 v k. ú. Chodov, avšak z hlediska dělení lokalit náleží 
k celku, který se převážně nachází na území MČ Praha 4, k. ú. Michle a MĆ Praha Kunratice, k. ú. Kunratice. 

Území dle zastavitelnosti: krajinné 
Území dle převažující zátěže: přírodní  
Převažující funkce: les 
Menšinové funkce: rekreace, sport 
Naplnění území: celé území využito jako les 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

les 

Specifikum území: velká spádovost pro rekreaci, ostrá hranice se zastavěným územím 
Problémy: --- 
Možnosti rozvoje: péče o les, úprava pěších a cyklistických komunikací, doplnění malých nenáročných ploch venkovního sportu a 

rekreace 
Co očekáváme od územního plánu: stabilizace území jako součást koncepčně řešené příměstské rekreační plochy  

 
23) Dálnice D1 
jen pro území MČ Praha 11 

 

Území dle zastavitelnosti: urbánní 
Území dle převažující zátěže: dopravní 
Převažující funkce: dálnice 
Menšinové funkce: izolační zeleň 
Naplnění území: dostavěné 
Stabilizace: stabilizované 
Převažující urbanistická a prostorová 
struktura: 

komunikace 

Specifikum území: celoevropsky významná komunikace 
Problémy: rozsáhlá liniová bariéra, dělí MČ Praha 11 na dvě části, negativní hygienický dopad na okolí 
Možnosti rozvoje: --- 
Co očekáváme od územního plánu: příznivé podmínky pro dostavbu PO 511, podmínky pro možnost překonání bariéry mezi územími Opatov 

centrum a Na Jelenách 
 


