
 

Doplnění představy rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby zpracování nového Územního 
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) – Stávající parky a návrh parků na území 
MČ Praha 11 
 
Pracovní materiál zpracovaný ÚMČ Praha 11, odborem územního rozvoje, 09.12..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 jsme 
dne 30.09.2013 předložili představu rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby zpracování nového 
územního plánu.  
Na základě dopisu Institutu a plánování rozvoje hl. m. Prahy ze dne 19.11.2013, 
č.j. 11500/2013 vl., doplňujeme přehled stávajících parků a návrh parků, který jsme 
vypracovali společně s ÚMČ Praha 11, odborem životního prostředí.  
 
Parkem se pro účely tohoto materiálu rozumí záměrně založená převážně ozeleněná 
kultivovaná plocha určená pro oddych a rekreaci. Park by se měl nacházet na rostlém terénu 
nebo na konstrukci s dostatečnou mocností zeminy pro růst vegetace a vsakování vody. Může 
být doplněn městským mobiliářem, zpevněnými plochami, komunikacemi a dalšími stavbami 
(např. sportovními, kulturními, výchovnými), které neomezují kvalitu jeho využití.  
 
Vnitroblokem se pro účely tohoto materiálu rozumí vnitřní ohraničená plocha vymezená 
min. ze tří stran zástavbou. Z nezastavěné strany může být vymezena komunikací nebo 
terénním či přírodním útvarem. 
 
Vyjmenování vybraných ploch v příloze č. 1 neznamená, že nebudou nebo nemohou být 
zachovány ostatní stávající ozeleněné plochy nebo navrhovány plochy nové. Rozlohou či 
významem považujeme tyto ostatní plochy za podlimitní a méně významné z hlediska měřítka 
a možnosti zobrazení v územním plánu. Počítáme s tím, že všechny ozeleněné plochy 
v lokalitách budou ochráněny v rámci obecného popisu jednotlivých lokalit.  
 
V tomto materiálu nejsou uvedeny parky stávající, popř. nové, v lokalitách, jejichž budoucí 
využití požadujeme prověřit studií. Bez studie zobrazující celé řešené území ve všech 
souvislostech nelze stanovit jejich polohu a rozlohu.   
 
Do přehledu parků nezahrnujeme Michelský a Kunratický les, lesopark u Hostivařské 
přehrady a Milíčovský les. 
 
Význam parků v příloze č. 1 z hlediska rekreační funkce dělíme takto: 
A) celoměstský  
B) velký lokální  
C) lokální  
Povahu parků z hlediska kulturního významu, patriotizmu a současného technického 
a přírodního stavu nehodnotíme. 
 
V přílohách jsou čísly 1, 2 a 3 označeny parky stávající, které by všechny měly být parky i 
nadále. Číslem 4 jsou označeny plochy, kde tč. park není, avšak je zde většinou také zeleň a 
vybudování parku zde považujeme za vhodné. 
 
Přílohy: 

1) Stávající parky a návrh parků na území MČ Praha 11 
2) Zákres parků do katastrální mapy a ortofotomapy 


