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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
 

  

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje 

 Jungmannova 35 

                                                                         110 01 Praha 1  

 

 
 V Praze ..……………………dne……..…... 
 
 

Podnět k pořízení regulačního plánu území Opatov – Na Jelenách               
Praha 11, k.ú. Chodov  
 
podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

ČÁST A. 

I.   Identifika ční údaje o osobě / správním orgánu, která / který podala / podal podnět 
k pořízení regulačního plánu 

   fyzická osoba  
 jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro  
       doručování) 

   fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností 
 jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním 
 rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování) 

   právnická osoba  
 název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla  
       (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické  
       Osoby  

   správní orgán  
 označení správního orgánu, jméno a příjmení oprávněné úřední osoby 

 

Městská  část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415, IČ: 0023 1126, osoba oprávněná 
jednat – Ing. Jiří Štyler, starosta.  
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II.   Základní údaje o požadovaném záměru 

Území pro zpracování regulačního plánu o ploše cca 70 ha se nachází na území městské části 
Praha 11 v k.ú. Chodov. Jedná se o území v okolí stanice metra Opatov podél Chilské ulice a 
v okolí kruhového objezdu Litochlebské náměstí ohraničené stávající zástavbou a Centrálním 
parkem (lokalita Opatov) a o území vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lokalita 
Na Jelenách). Nedílnou součástí lokalit je přilehlý páteřní systém komunikací včetně 
křižovatek (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáčírně, Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, 
Roztylská). Od regulačního plánu území se požaduje vytvořit nástroj pro plnohodnotné a 
zdravé zapojení řešeného území do organismu města.  

 

III. Identifikace pozemků 

Výčet pozemků je uveden přesným zákresem hranic řešené plochy na podkladu katastrální 
mapy, který je připojen v samostatné příloze:   ano         ne 

 

IV. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy 

Území je převážně nezastavěné bez definování adekvátního využití území. Lokalita Opatov je 
obklopena po obvodu obytnou zástavbou rodinných domů nebo panelových bytových domů 
sídliště. Systém páteřních komunikací slouží kromě lokální obsluhy území zejména 
k nadmístnímu tranzitu osobní a nákladní dopravy.  

 

V. Důvody a účel pořízení regulačního plánu 

Důvody pořízení regulačního plánu: 
• Individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového využití doposud 

nezastavěného území nebo změn využití zastavěných částí území jednotlivými 
subjekty bez vzájemných ohledů, to vše související se strukturou majetkoprávních 
vztahů k pozemkům a stavbám na nich, 

• potenciální celoměstský význam místa s cca 90 tisíci obyvateli v blízké dostupnosti a 
s kvalitním napojením na dopravní systém (metro, povrchová veřejná doprava, sjezd 
z dálnice D1) vyžadující vysokou míru koordinace pomocí nástrojů územního 
plánování, 

• v lokalitě Opatov nedobudování městského centra současně s realizací dřívější 
tzv. „komplexní bytové výstavby“ ze 70. a 80. let 20. století,  

• dlouhodobé neadekvátní využití většiny území,  
• sporné užívání veřejně přístupných ploch na soukromých pozemcích, popř. staveb 

sloužících veřejnosti na soukromých pozemcích, 
• výskyt asociálních jevů ve zjevně zanedbaných a devastovaných částech území, 
• rozdělení východní a západní části městské části Praha 11 dálnicí D1 a dalšími 

komunikacemi, 
• obava ze zvyšujících se negativních dopadů na území a jeho okolí z hlediska životního 

prostředí, zejména negativních vlivů z nekoordinovaně se rozvíjející dopravy. 
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Účel pořízení regulačního plánu: 

Účelem je odstranit jevy uvedené v důvodech pořízení a nastavit v území respektovaný řád a 
stabilitu pro všechny aktéry, tj. vlastníky pozemků a staveb, investory, obyvatele, státní 
správu i samosprávu hl. m. Prahy a další subjekty podílející se na tvorbě a využívání území.  

 

VI. Návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí 

Regulační plán nenahradí žádná územní rozhodnutí. 

 

VII. Návrh zadání regulačního plánu 

Návrh zadání regulačního plánu se připojí v samostatné příloze:  ano         ne 

 

VIII. Návrh úhrady náklad ů (§63 odst. 1 stavebního zákona) 

Žadatel nenavrhuje úhradu z prostředků městské části Praha 11. 
 
 
 
 

                                                 
……………………………………………….. 

                        podpis žadatele  
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ČÁST B. 
 
Přílohy k podnětu: 
 

 1. Návrh zadání regulačního plánu  

 2. Samostatné přílohy s uvedením údajů:  

   osob nebo správních orgánů (bod I. žádosti) 

   navržených pozemků (bod III. žádosti)  

 
 




