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P�íloha �. 8 k vyhlá�ce �. 500/2006 Sb. 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje 

Jungmannova 35 

 110 01 Praha 1 

V Praze ..��������dne��..�... 

Podn�t k po�ízení regula�ního plánu území Opatov � Na Jelenách 
Praha 11, k.ú. Chodov  

podle ustanovení § 64 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
(stavební zákon) a § 17 vyhlá�ky �. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, 
územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti. 

�ÁST A. 

I.   Identifika�ní údaje o osob� / správním orgánu, která / který podala / podal podn�t 
k po�ízení regula�ního plánu 

 fyzická osoba  
jméno, p�íjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (pop�. jiná adresa pro 

 doru�ování) 

 fyzická osoba podnikající � podání souvisí s její podnikatelskou �inností 
jméno, p�íjmení, druh podnikání, identifika�ní �íslo, adresa zapsaná v obchodním 
rejst�íku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (pop�. jiná adresa pro doru�ování) 

 právnická osoba  
název nebo obchodní firma, identifika�ní �íslo nebo obdobný údaj, adresa sídla 

 (pop�. jiná adresa pro doru�ování), osoba oprávn�ná jednat jménem právnické  
 Osoby 

 správní orgán  
ozna�ení správního orgánu, jméno a p�íjmení oprávn�né ú�ední osoby 

M�stská  �ást Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415, I�: 0023 1126, osoba oprávn�ná 
jednat � Ing. Ji�í �tyler, starosta.  
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II.   Základní údaje o po�adovaném zám�ru 

Území pro zpracování regula�ního plánu o plo�e cca 70 ha se nachází na území m�stské �ásti 
Praha 11 v k.ú. Chodov. Jedná se o území v okolí stanice metra Opatov podél Chilské ulice a 
v okolí kruhového objezdu Litochlebské nám�stí ohrani�ené stávající zástavbou a Centrálním 
parkem (lokalita Opatov) a o území vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lokalita 
Na Jelenách). Nedílnou sou�ástí lokalit je p�ilehlý páte�ní systém komunikací v�etn�
k�i�ovatek (D1, Chilská, Türkova, Ke Stá�írn�, Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, 
Roztylská). Od regula�ního plánu území se po�aduje vytvo�it nástroj pro plnohodnotné a 
zdravé zapojení �e�eného území do organismu m�sta.  

III. Identifikace pozemk�

Vý�et pozemk� je uveden p�esným zákresem hranic �e�ené plochy na podkladu katastrální 
mapy, který je p�ipojen v samostatné p�íloze:  ano         ne 

IV. Údaje o dosavadním vyu�ití vymezené plochy 

Území je p�evá�n� nezastav�né bez definování adekvátního vyu�ití území. Lokalita Opatov je 
obklopena po obvodu obytnou zástavbou rodinných dom� nebo panelových bytových dom�
sídli�t�. Systém páte�ních komunikací slou�í krom� lokální obsluhy území zejména 
k nadmístnímu tranzitu osobní a nákladní dopravy.  

V. D�vody a ú�el po�ízení regula�ního plánu 

D�vody po�ízení regula�ního plánu: 
• Individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového vyu�ití doposud 

nezastav�ného území nebo zm�n vyu�ití zastav�ných �ástí území jednotlivými 
subjekty bez vzájemných ohled�, to v�e související se strukturou majetkoprávních 
vztah� k pozemk�m a stavbám na nich, 

• potenciální celom�stský význam místa s cca 90 tisíci obyvateli v blízké dostupnosti a 
s kvalitním napojením na dopravní systém (metro, povrchová ve�ejná doprava, sjezd 
z dálnice D1) vy�adující vysokou míru koordinace pomocí nástroj� územního 
plánování, 

• v lokalit� Opatov nedobudování m�stského centra sou�asn� s realizací d�ív�j�í 
tzv. �komplexní bytové výstavby� ze 70. a 80. let 20. století,  

• dlouhodobé neadekvátní vyu�ití v�t�iny území,  
• sporné u�ívání ve�ejn� p�ístupných ploch na soukromých pozemcích, pop�. staveb 

slou�ících ve�ejnosti na soukromých pozemcích, 
• výskyt asociálních jev� ve zjevn� zanedbaných a devastovaných �ástech území, 
• rozd�lení východní a západní �ásti m�stské �ásti Praha 11 dálnicí D1 a dal�ími 

komunikacemi, 
• obava ze zvy�ujících se negativních dopad� na území a jeho okolí z hlediska �ivotního 

prost�edí, zejména negativních vliv� z nekoordinovan� se rozvíjející dopravy. 
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Ú�el po�ízení regula�ního plánu: 

Ú�elem je odstranit jevy uvedené v d�vodech po�ízení a nastavit v území respektovaný �ád a 
stabilitu pro v�echny aktéry, tj. vlastníky pozemk� a staveb, investory, obyvatele, státní 
správu i samosprávu hl. m. Prahy a dal�í subjekty podílející se na tvorb� a vyu�ívání území.  

VI. Návrh, která územní rozhodnutí regula�ní plán nahradí 

Regula�ní plán nenahradí �ádná územní rozhodnutí. 

VII. Návrh zadání regula�ního plánu 

Návrh zadání regula�ního plánu se p�ipojí v samostatné p�íloze: ano         ne 

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

�adatel nenavrhuje úhradu z prost�edk� m�stské �ásti Praha 11. 

                                                 
������������������.. 

                        podpis �adatele  
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�ÁST B. 

P�ílohy k podn�tu: 

1. Návrh zadání regula�ního plánu  

2. Samostatné p�ílohy s uvedením údaj�:

   osob nebo správních orgán� (bod I. �ádosti) 

   navr�ených pozemk� (bod III. �ádosti)  
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Návrh zadání regula�ního plánu území Opatov � Na Jelenách, M� Praha 11, 
k.ú. Chodov 

10. verze - 2016_03_29  

a) vymezení �e�eného území 
Území �e�ené RP se nachází na území m�stské �ásti Praha 11 v katastrálním území Chodov. Jedná se 
o území v okolí stanice metra Opatov po obou stranách Chilské ulice a v okolí okru�ní k�i�ovatky 
Litochlebské nám�stí ohrani�ené stávající zástavbou a Centrálním parkem (lokalita Opatov) a o území 
vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lokalita Na Jelenách).  Nedílnou sou�ástí lokalit je 
p�ilehlý páte�ní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stá�írn�, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská).  

Hranice �e�eného území jsou vyzna�eny v grafické p�íloze �. 1 návrhu zadání, seznam dot�ených 
pozemk� je v p�íloze �. 2 návrhu zadání. V logické funk�ní, provozní �i jiné pot�ebné návaznosti m��e 
RP rozsah �e�eného území p�esáhnout. 

b) po�adavky na vymezení pozemk� a jejich vyu�ití 
Vyu�ití pozemk� bude vycházet z ÚPn. RP nebude vymezovat nové zastavitelné pozemky. Regulativy 
ÚPn stanovující míru vyu�ití pozemk� není t�eba v�dy vy�erpat (nap�. z d�vod� urbanistických, 
architektonických, d�vod� p�ekro�ení limit� dopadu na �ivotní prost�edí a zdraví obyvatel, atp.). 
To znamená, �e KPP m��e být ni��í a KZ vy��í z d�vodu posílení ploch zelen� v zastavitelném území. 
RP stanoví vzájemnou podmín�nost vyu�ití pozemk� v �e�eném území a podmín�nost vyu�ití 
pozemk� v �e�eném území ve vztahu k vyu�ití pozemk�, stavbám a opat�ením mimo �e�ené území. 
Pro vymezení pozemk� a jejich vyu�ití m��e být stanovena etapizace. 

V �e�eném území budou vymezeny pozemky pro toto vyu�ití: 

1) bydlení 
2) ve�ejná infrastruktura (dle §2, odst. 1, písm. k) SZ) 
• dopravní infrastruktura (nap�. pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy) 
• technická infrastruktura (nap�. liniová vedení sítí technického vybavení území a s nimi související 

stavby a za�ízení, stavby pro sni�ování ohro�ení území pohromami, stavby a za�ízení odpadového 
hospodá�ství)  

• ob�anské vybavení (nap�. slou�ící pro vzd�lávání, výchovu, sociální slu�by, zdravotní slu�by, 
kulturu, církev, ve�ejnou správu) 

• ve�ejné prostranství (zejména pozemní komunikace pro obsluhu území navazující na stávající 
páte�ní systém komunikací a dal�í prostranství umo��ující shroma��ování, spole�enské vy�ití a 
rekreaci obyvatel)  

3) nebytové funkce komer�ní (nap�. obchod, slu�by, sport, administrativu, kulturu, ubytování, 
turistiku) 

4) plochy s p�eva�ujícím p�írodním charakterem (nap�. pozemky krajinné vegetace, m�stské zelen�, 
parky a parkov� upravené plochy, vodní plochy a prvky)  

Dále budou v �e�eném území vymezeny pozemky pro ve�ejn� prosp��né stavby a ve�ejn� prosp��ná 
opat�ení (ve smyslu §2, odst. 1, písm. l) a m) SZ). 

P íloha . 1.2 usnesení . 0000/14/R/2016
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RP vymezí pozemky tak, aby stavební pozemky a nestavební pozemky, které to charakterem svého 
vyu�ití vy�adují, m�ly p�ístup z ve�ejné komunikace.  

Vyu�ití jednotlivých pozemk� a staveb na nich nebo vyu�ití územn�, funk�n�, provozn� �i jinak 
souvisejících soubor� pozemk� a staveb na nich bude p�ednostn� navr�eno jako polyfunk�ní (vyjma 
pozemk� pro individuální bydlení). RP m��e stanovit uspo�ádání jednotlivého rozdílného vyu�ití 
staveb na pozemcích (nap�. horizontáln�). 

Vyu�ití jednotlivých pozemk� a staveb na nich nebo vyu�ití územn�, funk�n�, provozn� �i jinak 
souvisejících soubor� pozemk� a staveb na nich umo�ní na vlastních pozemcích: 

• likvidaci de��ové vody p�ednostn� zp�tným vyu�itím �i vsakem  
• �e�ení dopravy v klidu pro pot�eby vyu�ití pozemk� a staveb na nich  

Lokalita Opatov 

RP v lokalit� Opatov navrhne vyu�ití pozemk� pro m�stské centrum se stavbami ur�enými p�ednostn�
pro funkce celom�stského významu. V lokalit� Opatov bude nejintenzivn�j�í míra vyu�ití území 
v t��i�ti lokality, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, kde budou pozemky ur�eny 
p�ednostn� pro ob�anské vybavení a nebytové funkce komer�ní s dopl�kem funkce obytné. Sm�rem 
k hranicím �e�eného území se bude míra vyu�ití pozemk� sni�ovat. P�i západním a východním okraji 
lokality m��e nar�stat podíl vyu�ití pro bydlení spolu s pot�ebným základním ob�anským vybavením.  

RP v lokalit� Opatov navrhne �e�ení p�echodu mezi lokalitou a stávající okolní zástavbou. RP navrhne 
v ji�ní a severozápadní �ásti lokality ukon�ení obytné zástavby Starého Chodova.  

Lokalita Na Jelenách 

RP v lokalit� Na Jelenách navrhne hlavní vyu�ití pozemk� p�ednostn� pro neru�ící výrobu s vy��í 
p�idanou hodnotou s nabídkou kvalifikovaných pracovních míst. Dále navrhne vyu�ití pozemk� pro 
v�du, výzkum a vzd�lávání a navazující obchod a slu�by. V lokalit� Na Jelenách bude vytvo�eno nové 
p�irozené t��i�t� lokality vyzna�ující se  intenzivn�j�í mírou vyu�ití území ne� v ostatních �ástech 
lokality.   

RP  v lokalit� Na Jelenách navrhne v severozápadní �ásti �e�ení p�echodu mezi lokalitou a stávajícím 
komplexem administrativních budov. 

c) po�adavky na umíst�ní a prostorové uspo�ádání staveb 
RP bude vycházet z platné územn� plánovací dokumentace hl. m. Prahy. RP stanoví vzájemnou 
podmín�nost staveb �i opat�ení v �e�eném území a podmín�nost staveb �i opat�ení v �e�eném území 
ve vztahu k vyu�ití pozemk�, stavbám a opat�ením mimo �e�ené území. Pro umíst�ní a prostorové 
uspo�ádání staveb m��e být stanovena etapizace. 

V �e�eném území budou stanoveny tyto regulativy: 

1) uli�ní �áry 
2) stavební �áry; podle pot�eby té� nap�. s rozli�ením pro parter, typické podla�í, ustupující 

podla�í atp. 
3) základní hmotové, objemové a tvarové �e�ení budov nebo jejich �ástí; podle pot�eby té� KPP, KZ 

a KZP (dle ÚPn) a koeficient vsaku (dle �SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srá�kových vod) 
4) maximální a minimální vý�ka zástavby jednotlivých stavebních pozemk� (tj. vý�ky �íms a atik) 
5) vhodná místa pro vý�kové �i hmotov� rozm�rné dominanty 
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6) v rámci ve�ejného prostranství vhodná místa a základní podmínky pro umíst�ní staveb a za�ízení 
slou�ících pro orientaci, informaci a ozna�ení budov a staveb a za�ízení pro reklamu 

7) podle pot�eby umíst�ní podzemních prostor a staveb, zejména podzemních gará�í, a sjezd�
z ve�ejného prostranství na pozemky nebo do gará�í  

Lokalita Opatov 

V t��i�ti lokality Opatov v m�stském centru, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, 
budou p�ednostn� soust�ed�ny stavby s funkcemi celom�stského významu, tj. ob�anské vybavení a 
nebytové funkce komer�ní s dopl�kem funkce obytné.  

V m�stském centru bude zástavba intenzivní a vygradovaná, sm�rem k hranicím �e�eného území se 
bude zástavba sni�ovat a rozvol�ovat a p�izp�sobovat se hmotov� a funk�n� zástavb� okolní stávající 
(nap�. na západ� Starému Chodovu, na východ� panelovému sídli�ti). 

Parter staveb v  m�stském centru bude p�ednostn� vyu�it pro nebytové funkce komer�ní a ob�anské 
vybavení a bude vzájemn� interaktivní s navazujícím p�im��en� uspo�ádaným, kapacitním a funk�ním 
p�ilehlým ve�ejným prostranstvím. Parterem se míní podla�í stavby, z n�ho� je vstup na ve�ejné 
prostranství, parter m��e být i vícepodla�ní. Celé centrum bude pohodln� a bezbariérov� horizontáln�
i vertikáln� prostupné. Parter staveb m��e být v �e�eném území prota�en i podél navazujících ulic 
(nap�. Hviezdoslavova, Opatovská) a i podél nových ulic, umo�ní-li to v míst� stavebn� technické a 
p�írodní podmínky.  

Lokalita Na Jelenách 

V  lokalit� Na Jelenách bude zástavba uspo�ádána jako bloková obklopující centrální ve�ejné 
prostranství.  

d) po�adavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
RP bude zohled�ovat a posilovat následující hodnoty v území: 

Hodnoty dle ÚAP 2014: 

• pohledový horizont II. historického jádra � oblast viditelná z PPR a jejího ochranného pásma 
• pohledov� exponovaný svah (p�i D1 � Na Jelenách) 
• cenný urbanistický soubor (bez památkové ochrany, zalo�ený po r. 1920) panelové zástavby 

Ji�ního M�sta I  
• Centrální park 
• Centrální park kompozi�ní osa Opatov � Háje p�es Centrální park, kompozi�ní osa ulice 

Hviezdoslavova 
• pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy  
• pietní místo severn� od Litochlebského nám�stí (pomník padlých z 1. sv�tové války z Chodova) 
• zem�d�lská p�da I. a II. t�ídy ochrany v lokalit� Na Jelenách 

Dal�í hodnoty: 

• stanice metra Opatov 
• cyklistické trasy a stezky v území (A22, Greenway Praha �Wien) 
• park okolo pietního místa severn� od Litochlebského nám�stí 
• vzrostlá zele� s izola�ní funkcí severovýchodn� od Litochlebského nám�stí na pozemcích 

parc.�. 1366/1, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 2014/393, 2028/1 v k.ú. Chodov 
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• vzrostlá zele� s izola�ní funkcí na severovýchodní stran� k�i�ovatky Chilská x Opatovská x D1 na 
pozemcích parc.�. 2014/409, 2014/490, 2022/1, 2031/1, 2031/5, 2031/23, 2031/131, 2031/250 
v k.ú. Chodov 

• objekt domu s pe�ovatelskou slu�bou �.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici �alounova (v t�sné blízkosti 
�e�eného území) 

• dal�í hodnoty zji�t�né na základ� pr�zkumu (zejména v lokalit� Na Jelenách) 

e) po�adavky na �e�ení ve�ejné infrastruktury 
	e�ení ve�ejné infrastruktury v RP bude obsahovat:  

Návrh dopravní infrastruktury  

	e�ené území je napojeno na p�ilehlý páte�ní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stá�írn�, 
Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, Roztylská, K Hrn�í��m, Kunratická spojka). RP navrhne 
dopravní napojení �e�eného území na tento páte�ní systém.  

RP navrhne pro dopravu tranzitní i cílovou dostate�n� kapacitní a bezpe�nou úpravu k�i�ovatek 
Chilská x Opatovská x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrn�í��m a Na Jelenách x Roztylská 
x U Kunratického lesa x Kunratická spojka. Litochlebské nám�stí bude upraveno jako skute�né 
nám�stí, s vylou�ením tranzitní dopravy. Komunikace Chilská bude �e�ena jako m�stská t�ída 
s provozem ve�ejné hromadné dopravy s p�ímou vazbou dopravní obsluhy na p�ilehlou zástavbu a 
s omezením tranzitní dopravy. Tranzitní dopravou se míní pr�jezdná doprava z okraje m�sta do centra 
m�sta (p�ípadn� i dále) a zp�t p�es �e�ené území, p�i�em� �e�ené území není jejím cílem. 

Návrh komunikací bude respektovat budoucí umíst�ní tramvajové trat� dle zm�ny ÚPn �. Z 2798/00. 

Doprava v klidu pro bytovou funkci (tzn. dlouhodobá odstavná stání pro rezidenty, obyvatele) a pro 
nebytovou funkci (tzn. parkovací stání pro u�ivatele a zam�stnance) budou �e�ena mimo ve�ejné 
prostranství na vlastních pozemcích, a to s ohledem na bezprost�ední komfortní dostupnost stanice 
metra. 

Projektant návrhu RP prov��í mo�nost �e�ení sní�ení deficitu dopravy v klidu na Ji�ním M�st�. 

Kapacita P + R v �e�eném území nep�ekro�í 300 stání pro osobní automobily. Pro parkování P + R 
budou navr�ena podzemní parkovi�t�. 

V lokalit� Opatov bude sou�ástí m�stského centra významný dopravní uzel umo��ující bezpe�ný a 
pohodlný p�estup metro x pozemní ve�ejná hromadná doprava x P + R a v budoucnu i tramvaj. RP 
navrhne druhý výstup ze stanice metra Opatov. 

Prostor pro zastávky a terminály pozemní ve�ejné hromadné dopravy se navrhne s ohledem 
na plánované �e�ení po zprovozn�ní takových staveb a opat�ení mimo �e�ené území, které mohou 
�e�ené území ovlivnit (nap�. stavba stanice metra D v Písnici v�etn� terminálu autobus� ve�ejné 
dopravy). 

RP navrhne pro lokalitu Na Jelenách dobrou dostupnost pozemní ve�ejnou hromadnou dopravou 
od stanic metra Opatov a Chodov.  

Cyklistické trasy a stezky procházející �e�eným územím budou zachovány a podpo�eny. 
V logické návaznosti na okolí �e�eného území se navrhnou cyklistické trasy a stezky nové. RP navrhne 
bezpe�né cyklistické propojení Centrální park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov (s mo�ností 
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dal�ího propojení na sídli�t� Ji�ní M�sto II a Kunratický les) a Ke Stá�írn� � Litochlebské nám�stí � 
Opatov � Na Jelenách � �eberov. 

	e�ené území bude dob�e a bezbariérov� prostupné hustou sítí komunikací pro p��í, zejména 
v m�stském centru v lokalit� Opatov. RP navrhne pohodlné a bezbariérové p��í propojení Centrální 
park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov (s mo�ností dal�ího propojení na sídli�t� Ji�ní M�sto II a 
Kunratický les) a  Ke Stá�írn� � Litochlebské nám�stí � Opatov � Na Jelenách � �eberov. 

Návrh technické infrastruktury  

RP navrhne novou technickou infrastrukturu a úpravu stávající technické infrastruktury pro optimální 
obsluhu �e�eného území, tj. zásobování vodou, plynem, teplem, elektrickou energií, dal�í slaboproudé 
rozvody, kanalizaci de��ovou a spla�kovou a stavby a za�ízení pro nakládání s odpady a stavby pro 
sni�ování ohro�ení území pohromami. Toto v�e bude navr�eno v návaznosti na ve�ejnou infrastrukturu 
stávající a se zohledn�ním ve�ejné infrastruktury nadmístního významu (stávající i plánované).  Návrh 
bude projednán a koordinován s vlastníky ve�ejné infrastruktury. Koordinace bude v�cná i �asová, aby 
v d�sledku realizace vyu�ívání pozemk� a výstavby nedocházelo k opakovanému naru�ování dodávek 
a provozu. Trasy liniového vedení technické infrastruktury budou prioritn� racionáln� sdru�ovány ve 
spole�ných trasách a s trasami dopravní infrastruktury. 

RP navrhne, aby v rámci hospoda�ení s de��ovou vodou byla uplat�ována �Strategie adaptace 
p�izp�sobení se zm�n� klimatu v podmínkách �R� schválená usnesením vlády �. 1204/15 
dne 12.10.2015, v�etn� uplatn�ní lokálních podrobn�j�ích strategií, které jsou jí pod�ízeny.  

V lokalit� Na Jelenách bude nov� nahrazen asanovaný sb�rný dv�r (p�vodn� na pozemcích 
parc.�. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov p�i ulici Bart��kova). 

Návrh ob�anského vybavení  

Ob�anské vybavení celom�stského (nadmístního) významu bude p�evá�n� soust�ed�no v t��i�ti 
lokality Opatov v m�stském centru v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice.  

V lokalit� Opatov budou vymezeny pozemky pro základní ob�anské vybavení pot�ebné pro bydlení 
v této lokalit�, p�ípadn� pro zlep�ení dostupnosti základního ob�anského vybavení z p�ilehlých 
obytných lokalit. 

V lokalit� Opatov bude vymezen prostor pro stavbu: 

• víceú�elového kapacitního sálu (nap�. pro divadlo, plesy a dal�í spole�enské akce), a to i jako 
sou�ást jiné stavby  

• administrativní budovy vhodné pro radnici m�stské �ásti Praha 11 (s odpovídající kapacitou a 
umíst�ním) 

V lokalit� Opatov bude na vhodném míst� vymezen prostor pro stavbu za�ízení zabezpe�ujícího 
zdravotnické a sociální slu�by pro seniory a osoby nemocné, se sní�enou schopností pohybu a 
orientace, bez schopnosti vlastní celodenní samostatné pé�e a prostor pro azylový d�m. 

Návrh ve�ejného prostranství 

RP navrhne ve�ejné prostranství. Systém navr�eného ve�ejného prostranství se napojí na stávající 
okolní ve�ejné prostranství. Ve�ejným prostranstvím bude zaji�t�no zejména plynulé, bezpe�né a 
atraktivní p��í a cyklistické propojení Centrální park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov 
(s mo�ností dal�ího propojení na sídli�t� Ji�ní M�sto II a Kunratický les) a  Ke Stá�írn� � Litochlebské 
nám�stí � Opatov � Na Jelenách � �eberov. 
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V lokalit� Opatov bude v�nována zvlá�tní pozornost kvalit� ve�ejného prostranství v prostoru 
m�stského centra a jeho propojení s parterem p�ilehlých budov. Sou�ástí m�stského centra bude hlavní 
nám�stí jako kapacitní, reprezentativní a celom�stsky presti�ní funk�ní ve�ejný prostor. Bude mít 
vazby na Centrální park. 

V t��i�ti lokality Na Jelenách bude v rámci nové výstavby vymezeno odpovídající ve�ejné 
prostranství. 

Ve�ejné prostranství bude dle po�adavk� na rozsah a zp�sob u�ívání a na okruh u�ivatel�
hierarchizováno na prostranství: 

• celom�stského významu (zejména nám�stí u stanice metra Opatov a jeho bezprost�ední okolí, 
Chilská ulice) 

• nadmístního významu (zejména v lokalit� Na Jelenách) 
• místního významu (slou�ící zejména pro místní obyvatele) 

Ve�ejné prostranství bude mít zaji�t�no ve�ejné osv�tlení. Stavby a za�ízení na ve�ejném prostranství 
ur�ené pro nakládání s odpady budou p�ednostn� navr�eny pod zemí.  

Jednotlivé �ásti ve�ejného prostranství budou spl�ovat takové po�adavky na uspo�ádání a vybavení, 
aby mohly co nejlépe a co nejbezpe�n�ji slou�it své hlavní funkci a ú�elu (nap�. provozu vozidel, 
p��ímu provozu, shroma��ování, reprezentaci, rekreaci atp.). 

Jednotlivé �ásti ve�ejného prostranství budou p�im��en� svému ú�elu vybaveny zelení (d�eviny, 
trávník, stromo�adí atp.), vodními prvky, um�leckými prvky a m�stským mobiliá�em. 

RP ur�í základní podmínky a vhodná místa pro umíst�ní staveb a za�ízení slou�ících pro orientaci, 
informaci a ozna�ení budov a staveb a za�ízení pro reklamu ve ve�ejném prostranství. 

f) po�adavky na ve�ejn� prosp��né stavby a na ve�ejn� prosp��ná opat�ení 
RP bude vycházet z platné územn� plánovací dokumentace hl. m. Prahy. V ÚPn je v lokalit� Opatov 
po obou stranách Chilské ulice ve funk�ní plo�e SMJ plovoucí zna�ka DH � 2 x 8/DR/11 parkovi�t�
P + R Opatov. V t�sné blízkosti �e�eného území je 3/ZP/11 � dostavba Centrálního parku a 48/DK/48 
� �eberov � východní obchvat �eberova. V ZÚR je Z/503/DT � východní tramvajová tangenta (zm�na 
ÚPn �. Z 2798/00).  

RP navrhne konkrétní umíst�ní ve�ejn� prosp��ných staveb uvedených v ÚPn a dal�ích ve�ejn�
prosp��ných staveb, které budou sou�ástí návrhu (nap�. ve�ejné komunikace, stavby a za�ízení 
technické infrastruktury, �kolská za�ízení a radnice atp.). RP vymezí ve�ejn� prosp��ná opat�ení 
v rozsahu nezbytném pro realizaci navr�eného �e�ení. Navr�ené ve�ejn� prosp��né stavby a navr�ená 
ve�ejn� prosp��ná opat�ení budou zakresleny ve výkresové �ásti a popsány v textové �ásti. U pozemk�
navr�ených pro mo�nost vyvlastn�ní a p�edkupní právo se uvedou �ísla parcelní a katastrální území. 

g) po�adavky na asanace 
Konkrétní po�adavky na asanace v území vyplynou z návrhu RP.  Za nevyhovující lze v �e�eném 
území pova�ovat tyto stavby: 

• sb�rný dv�r na pozemcích parc.�. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov p�i ulici Bart��kova, 
nepovolená stavba v nesouladu s vyu�itím funk�ním plochy dle ÚPn  
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• objekt �.p. 1761 v k.ú. Chodov p�i ulici Saudkova, bývalá telefonní úst�edna, plánovaná zm�na 
vyu�ití (rekonstrukce nebo po odstran�ní novostavba), pro pot�ebu stavby po�izována zm�na ÚPn 
�. 2799/00 

• h�i�t� na pozemcích parc.�. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. Chodov, nevyu�ívané sportovi�t�
v blízkosti k�i�ovatky 

• �Betonárka Chodov� na pozemcích parc.�. 2105/1, 2105/113, 2105/114, 2105/116, 2105/117, 
2105/125, 2105/126 v k.ú. Chodov p�i ulici Na Jelenách, do�asná stavba s dobou trvání do 
31.12.2017 

• okru�ní k�i�ovatka Litochlebské nám�stí 

Tyto a p�ípadn� dal�í stavby a plochy vytipované zpracovatelem návrhu RP budou nejprve prov��eny 
a po následné dohod� s po�izovatelem RP p�ípadn� navr�eny k asanaci. 

h) dal�í po�adavky vyplývající z územn� analytických podklad� a ze zvlá�tních právních 
p�edpis� (nap�íklad po�adavky na ochranu ve�ejného zdraví, po�ární ochrany, civilní ochrany, 
obrany a bezpe�nosti státu, ochrany lo�isek nerostných surovin, geologické stavby území, 
ochrany p�ed povodn�mi a jinými rizikovými p�írodními jevy) 
RP navrhne �e�ené území se zohledn�ním dal�ích po�adavk� vyplývajících z ní�e uvedených známých 
zám�r� a projekt� v území, limit� a problém�, to v�e ve vzájemné koordinaci.  

1) Zám�ry, projekty, problémy, limity, ve zn�ní  ÚAP 2014: 

Zám�ry a projekty v �e�eném území 

• ZT-26 Obnova a zdvojení vodovodních �ad� (DN 1200) od vodojemu Chodová � Kyjský uzel 
• ZU-8 Centrum Opatov, Praha 11  
• ZD-3 Východní tramvajová tangenta  
• ZD-8 P+R Opatov   
• PU-27 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k.ú. Chodov), www.cenia.cz/eia, kód PHA845 

Zám�ry a projekty mimo �e�ené území, které mohou �e�ené území ovlivnit: 

• ZT-3 Reten�ní nádr� na Ko�íkovském potoce (RN Chodovec) 
• PT-3 Vedení 110 kV Chodov � Uh�ín�ves-M�cholupy 
• PD-1 Výstavba trasy I.D metra v Praze Nám�stí Míru � Depo Písnice (v�etn� depa) 
• PD-8 Pra�ský okruh, úsek B�chovice � D1 
• PD-16 Vestecká spojka v úseku ZKZP � silnice II/603
• PD-27 Exit 4 D1 a dopravní p�ipojení ZKZP 

Problémy v �e�eném území: 

• nedostatky stávající mimoúrov�ové k�i�ovatky Exit 2 (Brn�nská x Chilská) 
• problematický p�estupní terminál ve�ejné dopravy Opatov   
• zastav�né území s deficitem park�
• liniové zdroje zne�i�t�ní ovzdu�í mén� jak 20 Nox t/rok/km² � místní komunikace I. a II. t�ídy   
• liniové zdroje zne�i�t�ní ovzdu�í více jak 20 Nox t/rok/km² � dálnice D1 

Limity v �e�eném území: 

• metro v�etn� stanice (ochranné pásmo metra) 
• zem�d�lská p�da I. a II. t�ídy ochrany v lokalit� Na Jelenách 
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• bezpe�nostní pásmo VTL plynovodu v ji�ní a západní �ásti lokality Na Jelenách 
• VTL regula�ní stanice - 351 JI�NÍ M
STO - ZÁPAD 
• významné vodovodní �ady v�etn� ochranných pásem v západní �ásti lokality Na Jelenách 
• elektronická komunika�ní vedení v�etn� ochranných pásem procházející �e�eným územím 
• dálnice D1, místní komunikace I. t�ídy (Na Jelenách, Roztylská, Chilská, Türkova, Opatovská) a 

II. t�ídy (Hviezdoslavova a Ke Stá�írn�) 

2) Dal�í plánované stavby, problémy, limity vycházející krom�  ÚAP i ze skute�ného �i plánovaného 
 stavu �e�eného území: 

Dal�í plánované stavby v �e�eném území, které RP prov��í z hlediska jejich souladu se zadáním RP a  
ve�ejným zájmem: 
• �Litochlebský park�, novostavba vý�kové administrativní budovy na pozemcích parc.�. 1205/3, 

1328/3, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2, 1360/4, 1361, 1367, 1369, 1370/2 v k.ú. Chodov, vydáno 
územní rozhodnutí ÚM� Praha 11, odborem výstavby �.j. MCP11/14/035515/OV/Duk 
ze dne 11.07.2011, provedená úprava ÚPn pro pot�ebu stavby �. U 0870/2010 zru�ena rozsudkem 
m�stského soudu v Praze �.j. 5 A 193/2012-86 ze dne 13.06.2014, nesouhlasné usnesení RM�
Praha 11 �. 0740/21/R/2015 ze dne 26.05.2015 

• �Obchodní centrum Praha � Chodov ulice Chilská�, novostavba areálu maloobchodní 
velkoprodejny KAUFLAND mezi ulicemi Chilská, Líbalova a komunikací na pozemku 
parc.�. 2031/17 v k.ú. Chodov, nesouhlasné usnesení RM� Praha 11 �. 0957/27/R/2015 
ze dne 30.06.2015 

• �P + R Opatov�, novostavba hromadných gará�í na pozemcích parc.�. 2014/490, 2022/1, 2031/1, 
2031/5, 2031/23, 2031/131, 2031/250, 2031/252, 3160/1 v k.ú. Chodov, www.cenia.cz/eia, kód 
PHA959, nesouhlasné usnesení RM� Praha 11 �. 0458/13/R/2015 ze dne 07.04.2015 

• objekt �.p. 1761 v k.ú. Chodov, plánovaná zm�na vyu�ití (rekonstrukce nebo po odstran�ní 
novostavba), pro pot�ebu stavby po�izována zm�na ÚPn �. 2799/00 

• objekt �.p. 2286 v k.ú. Chodov, plánovaná zm�na vyu�ití a rekonstrukce areálu bývalého 
autoservisu  

• pr�b��ná dostavba Centrálního parku, ukon�ení dle usnesení ZHMP �. 2/41 ze dne 18.12.2014 
• �OC Na Jelenách obchodní centrum s �SPHM a my�kou  Na Jelenách Praha 11�, novostavba 

areálu maloobchodní velkoprodejny GLOBUS na pozemcích parc.�. 2105/1, 2105/116, 2105/125,  
2105/126, 2105/117, 2105/113, 2105/114, 2105/124, 2105/119, 2105/86, 2105/32, 2105/72, 
34444/2, 3444/3, 3444/4, 3444/6, 3444/7, 3444/9, 251/73, 1517,1517 v k.ú. Chodov,  
www.cenia.cz/eia kód PHA930, nesouhlasné usnesení RM� Praha 11 �. 0912/26/R/2015 ze dne 
23.06.2015  

Dal�í problémy v �e�eném území: 

• individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového vyu�ití doposud nezastav�ného 
území nebo zm�n vyu�ití zastav�ných �ástí území jednotlivými subjekty bez vzájemných ohled�, 
to v�e související se strukturou majetkoprávních vztah� k pozemk�m a stavbám na nich 

• v lokalit� Opatov nedobudování m�stského centra sou�asn� s realizací d�ív�j�í tzv. �komplexní 
bytové výstavby� ze 70. a 80. let 20. století  

• okru�ní k�i�ovatka Litochlebské nám�stí 
• dlouhodobé nedefinovatelné praktické vyu�ití v�t�iny území, na které si obyvatelé zvykli 
• sporné u�ívání ve�ejn� p�ístupných ploch na soukromých pozemcích, pop�. staveb slou�ících 

ve�ejnosti na soukromých pozemcích (nap�. parkovi�t� P+R mj. na pozemcích parc.�.  2031/23, 
2031/5, 2031/131, 2031/252 v k.ú.  Chodov mezi ulicemi Chilská a Nad Opatovem) 



�


�

�

• výskyt asociálních jev� ve zjevn� zanedbaných a devastovaných �ástech území (nap�. tzv. �divoké 
parkování P + R�, bezdomovci) 

• relativn� vysoký podíl obyvatel zasa�ených nadm�rným hlukem a zne�i�t�ným ovzdu�ím, 
zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním provozem 

Dal�í limity v �e�eném území: 

• páte�ní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stá�írn�, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská) tvo�ící spolu s k�i�ovatkami Litochlebské nám�stí, Chilská x Opatovská 
x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrn�í��m a Na Jelenách x Roztylská x U Kunratického 
lesa x Kunratická spojka bariéru prostupnosti územím a generující zdroje nadm�rného hluku a 
zne�i�t�ní ovzdu�í  

• ochranný zemní val na pozemcích parc.�. 2014/5, 2014/351, 2014/412, 2014/413, 2014/414, 
2889/1 v k.ú. Chodov p�i východní stran� k�i�ovatky Chilská x Opatovská x D1 a podél D1, 
skládka z doby výstavby sídli�t�, a p�ilehlé h�i�t� na pozemcích parc.�. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. 
Chodov 

• ochranný zemní val na pozemcích parc. �. 2101/72, 2101/77,  2101/112, 2101/134, 2105/33, 
2105/73, 2105/74, 2105/75, 2105/76, 2105/79, 2105/82, 2105/84, 2105/110, 2105/118 
v k.ú. Chodov p�i západní stran� k�i�ovatky Na Jelenách x Chilská a podél D1 (dle ÚAP  2014 
pohledov� exponovaný svah (p�i D1 � Na Jelenách), skládka z doby výstavby sídli�t�

• zástavba rodinných dom� na Starém Chodov� a p�i ulicích Starochodovská, Bart��kova 
a Saudkova 

• objekt �.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici �alounova, d�m s pe�ovatelskou slu�bou 
• staré ekologické zát��e plo�n� významné (rozloha > 0,5 ha) vyzna�ené ve výkresu 700 ÚAP 2014 
• stará ekologická zát�� z podzemních staveb a budov areálu sb�rného dvora na pozemcích 

parc.�. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov  
• bývalý podzemní kryt civilní obrany na parc.�. 1346/1 v k.ú. Chodov u objektu �.p. 1761 p�i ulici 

Saudkova 
• bezpe�nostní ochrana objektu �.p. 1159 v ulici Bart��kova, tiskárna Ministerstva vnitra �R 
• bezpe�ností ochrana objektu �p. 1861 v ulici Cigánkova, sídlo Cizinecké policie Ministerstva 

vnitra �R 
• ochrana telekomunika�ního za�ízení a vysíla�e v objektu �.p. 2339 v k.ú. Chodov v ulici Malebná, 

v�etn� p�ístupu 
• krom� významných vodovodních �ad� v�etn� ochranných pásem v západní �ásti lokality 

Na Jelenách i ochranné pásmo vodojemu a �erpacích stanic Chodová, �.p.  2258 a 2274 
v k.ú. Chodov p�i ulici Roztylská  

• rozvody zásobování elektrickou energií vyzna�ené ve výkresu 720 ÚAP 2014 
• páte�ní optické trasy, optické trasy, kabelovody, trasy radioreléových spoj� vyzna�ené ve  výkresu 

730 ÚAP 2014 
• p�estupní terminál ve�ejné dopravy Opatov  

i) vý�et územních rozhodnutí, které regula�ní plán nahradí 
RP nenahradí �ádné územní rozhodnutí. 
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j) po�adavky ze záv�ru zji��ovacího �ízení v�etn� ur�ení dal�ího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv� na �ivotní prost�edí a po�izování regula�ního plánu spojují 
Po�adavky se doplní na základ� stanoviska p�íslu�ného dot�eného orgánu. 	e�ené území není sou�ástí 
pta�í oblasti ani evropsky významné lokality. Vliv na �ivotní prost�edí, na pta�í oblasti nebo evropsky 
významné lokality v�ak nelze zcela vylou�it. 

k) p�ípadné po�adavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
RP stanoví podmínky a po�adavky pro budoucí spoluú�ast vlastník� pozemk� nebo stavebních 
podnikatel� na vybudování nové ve�ejné infrastruktury nebo spoluú�ast na úpravách stávající ve�ejné 
infrastruktury (plánovací smlouvy). 

l) po�adavky na uspo�ádání obsahu návrhu regula�ního plánu a obsahu jeho od�vodn�ní s 
ohledem na charakter území a problémy k �e�ení v�etn� m��ítek výkres� a po�tu vyhotovení. 
Obsah RP: 

Textová �ást RP bude obsahovat: 

a) vymezení �e�ené plochy 

b) podrobné podmínky pro vymezení a vyu�ití pozemk�

c) podrobné podmínky pro umíst�ní a prostorové uspo�ádání staveb ve�ejné infrastruktury 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

e) podrobné podmínky pro vytvá�ení p�íznivého �ivotního prost�edí 

f) podmínky pro ochranu ve�ejného zdraví a pro po�ární ochranu 

g) vymezení ve�ejn� prosp��ných staveb, ve�ejn� prosp��ných opat�ení, staveb a opat�ení k zaji��ování 
obrany a bezpe�nosti státu a vymezení pozemk� pro asanaci, pro které lze práva k pozemk�m a 
stavbám vyvlastnit 

h) vymezení ve�ejn� prosp��ných staveb a ve�ejných prostranství, pro které lze uplatnit p�edkupní 
právo, s uvedením v �í prosp�ch je p�edkupní právo z�izováno, parcelních �ísel pozemk�, názvu 
katastrálního území a p�ípadn� dal�ích údaj� podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

i) vý�et územních rozhodnutí, která RP nahrazuje (bude uvedeno, �e RP �ádné územní rozhodnutí 
nenahrazuje) 

j) údaje o po�tu list� RP a po�tu výkres� grafické �ásti 

k) v p�ípad� pot�eby stanovení po�adí zm�n v území (etapizaci) a podmín�nost staveb a opat�ení 

l) po�adavky vyplývající z dosud platného ÚPn 

Grafická �ást RP bude obsahovat: 

a) výkres �ir�ích vztah�, v m��ítku 1 : 5000 (schéma) 

b) hlavní výkres obsahující hranici �e�ené plochy, vymezení a vyu�ití pozemk� a graficky vyjád�itelné 
podmínky umíst�ní staveb ve�ejné infrastruktury, v m��ítku 1:1000 
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c) výkres dopravy, v m��ítku 1 : 1000 

d) koordina�ní výkres technické infrastruktury, v m��ítku 1 : 1000 

e) výkres ve�ejn� prosp��ných staveb, opat�ení a asanací, v m��ítku 1:1000 

f) výkres vodního hospodá�ství, systému zelen� a ve�ejného prostranství, v m��ítku 1 : 1000 

g) v p�ípad� pot�eby výkres po�adí zm�n v území (etapizace) a podmín�nosti staveb, v m��ítku 1:1000 

h) výkresy dokumentující podélné a p�í�né �ezy komunikací, v m��ítku 1 : 1000, 1 : 500 

Obsah od�vodn�ní RP plánu: 

Textová �ást od�vodn�ní RP bude obsahovat: 

Textová �ást od�vodn�ní regula�ního plánu bude obsahovat krom� nále�itostí vyplývajících 
ze správního �ádu a nále�itostí uvedených v § 68 odst. 5 SZ stavebního zákona: 

a) údaje o zp�sobu po�ízení regula�ního plánu 

b) vyhodnocení koordinace vyu�ívání �e�eného území z hlediska �ir�ích územních vztah�, v�etn�
vyhodnocení souladu RP s politikou územního rozvoje, se ZÚR a ÚPn 

c) údaje o spln�ní zadání RP, pop�ípad� vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho p�epracování 
(§ 69 odst. 3 SZ) 

d) zd�vodn�ní navr�ené koncepce �e�ení  

e) vyhodnocení p�edpokládaných d�sledk� navrhovaného �e�ení na zem�d�lský p�dní fond a na 
pozemky ur�ené k pln�ní funkce lesa 

f) informace o výsledcích posuzování vlivu na �ivotní prost�edí 

g) vyhodnocení souladu se SZ, obecnými technickými po�adavky na vyu�ívání území, s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území a po�adavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území 

h) vyhodnocení souladu se stanovisky dot�ených orgán� podle zvlá�tních p�edpis�, pop�ípad�
s výsledkem �e�ení rozpor� a s ochranou práva právem chrán�ných zájm� dot�ených osob 

Grafická �ást od�vodn�ní RP bude obsahovat 

a) koordina�ní výkres, v m��ítku 1:1000 

b) výkres �ir�ích vztah� dokumentující vazby na sousední území, v m��ítku 1:5000 (nebo v jiném 
srozumitelném m��ítku dle povahy a rozsahu vazeb) 

c) výkres p�edpokládaných zábor� p�dního fondu, v m��ítku 1:1000 

Po�et vyhotovení 

Dokumentace návrhu RP bude zpracovaná v po�tu p�ti vyhotovení a v digitální podob� pro projednání 
na externím nosi�i dat. �istopis RP s úpravou dle aktuálních právních p�edpis� bude zhotoven v po�tu 
p�ti vyhotovení a v digitální podob� na externím nosi�i dat.  
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Pou�ité zkratky: 

RP � regula�ní plán, SZ -  zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 
zákon),  ÚPn � Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, ZÚR � Zásady územního rozvoje hl. m. 
Prahy, ÚAP 2014 � Územn� analytické podklady hl. m. Prahy 2014, �R � �eská republika, KPP � 
koeficient podla�ních ploch, KZ � koeficient zelen�, KZP � koeficient zastav�né plochy 
(dle Metodickéko pokynu k ÚPn) 



P íloha . 1.2.1a usnesení . 0000/14/R/2016



P íloha . 1.2.1b usnesení . 0000/14/R/2016



P íloha . 1.2.1c usnesení . 0000/14/R/2016
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P íloha . 1.2.2 usnesení . 0000/14/R/2016
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Vyhodnocení p�ipomínek obdržených od komisí RM�P11, VÚRŽP ZM�P11 a odbor� ÚM�P11 zaslaných na základ� žádosti OÚR 
ze dne 19.02.2016 k návrhu Podn�tu na po�ízení regula�ního plánu území Opatov – Na Jelenách (podn�t ze dne 17.02.2016, návrh zadání 
ze dne 17.02.2016, 9. verze, situace s vymezením hranic regula�ního plánu – katastrální mapa, výkres �. 4 územního plánu, ortofotomapa, vše 
ze dne 04.02.2016 a shrnutí „tezí“ ze dne 10.12.2015)  

Vyhodnotil OÚR dne 29.03.2016 
Subjekt a p�ipomínka vyhodnocení poznámka 

Komise pro strategické územní plánování na jednání dne 10.02.2016 p�ijala 
usnesení: 
Komise souhlasí s p�edloženým návrhem zadání Regula�ního plánu pro lokalitu 
Opatov – Na Jelenách ve zn�ní úprav provedených na jednání komise 
dne  10.02.2016 s tím, že po formálních úpravách bude kone�né zn�ní rozesláno 
všem �len�m komise k odsouhlasení per rollam. 

Jedná se o výchozí podklad návrhu 
zadání 9. verze ze dne 17.02.2016, která 
byla rozeslána žádostí OÚR ze 
dne 19.02.2016 k interním vyjád�ením. 

Komise kulturní na jednání dne 22.02.2016 p�ijala usnesení: 
Kulturní komise se seznámila s materiálem - návrh podn�tu a návrh zadání 
regula�ního plánu pro lokalitu Opatov – Na Jelenách a bere tento materiál 
v uvedeném zn�ní na v�domí. 

Bez komentá�e. 

Komise sociální a zdravotní na jednání 24.02.2016 p�ijala usnesení: 
�lenové komise vzali na v�domí návrh podn�tu a návrh zadání regula�ního 
plánu pro lokalitu Opatov - Na Jelenách. �lenové komise trvají na svém 
stanovisku z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 22.10.2015. Jiné nám�ty, 
p�ipomínky nemají. 

Poznámka - Dne 22.10.2015 p�ijala tato komise usnesení k „tezím zadání 
regula�ního plánu“: 

�lenové komise se seznámili s tezí regula�ního plánu v lokalit� Opatov – 
Na Jelenách. Návrh tezí regula�ního plánu v lokalit� Opatov - Na Jelenách vzali 
na v�domí. �lenové komise uvedli, že vzhledem ke stárnutí obyvatelstva 
na Jižním m�st�, by m�ly být prioritou p�i dalším plánování sociální a zdravotní 
služby pro seniory. Tj. z�ízení Hospicu, Alzheimerového za�ízení, Azylového 
domu, D�tského domova. �lenové komise navrhují, aby Komise pro strategické 
územní plánování RM� Praha 11 zohlednila tento návrh.

P�ipomínka akceptována �áste�n�. 
Požadavek na za�ízení zabezpe�ující 
zdravotnické a sociální služby 
zapracován v podrobnosti regula�ního 
plánu (tj. bez konkrétního typu za�ízení i 
kapacity). Požadavek na azylový d�m 
zapracován. Požadavek na d�tský domov 
nezapracován z d�vodu, že trend je 
t�. spíše pé�e v rodinách a od d�tských 
domov� se upouští.  

V textu �ásti e) návrhu zadání 
v �ásti „Návrh ob�anské 
vybavenosti“ je dopln�no:  
V lokalit� Opatov bude 
na vhodném míst� vymezen 
prostor pro stavbu za�ízení 
zabezpe�ujícího zdravotnické 
a sociální služby pro seniory a 
osoby nemocné, se sníženou 
schopností pohybu a orientace, 
bez schopnosti vlastní 
celodenní samostatné pé�e a 
prostor pro azylový d�m. 

P íloha . 2 usnesení . 0476/14/R/2016
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Komise pro domy s pe�ovatelskou službou a bezbariérové bytové domy 
na jednání dne  25.02.2016 uvedla v zápisu: 
Projednání návrhu podn�tu a návrhu zadání regula�ního plánu pro lokalitu 
Opatov – Na Jelenách. Komise p�ipomíná pot�ebu vzniku dalších sociálních 
služeb vzhledem ke stárnutí obyvatel naší m�stské �ásti. Jako p�íklad doporu�uje 
projekt nadstandardní pé�e Alzheimer centrum Hogeyweyk u Amsterodamu, 
celosv�tov� první vesnici pro nemocné demencí. Dále možnost vybudování 
hospice. 

P�ipomínka akceptována �áste�n�. 
Požadavek zapracován dle Komise 
sociální a zdravotní.  

Komise pro výchovu a vzd�lávání na jednání dne 01.03.2016 p�ijala usnesení: 
Komise se seznámila s vývojem situace regula�ního plánu – Lokalita 
Na Jelenách. 

Bez komentá�e.  

Výbor pro územní rozvoj a životní prost�edí ZM�P11 na jednání dne 09.03.2016 
p�ijal usnesení: 
Výbor pro územní rozvoj a životní prost�edí ZM� Praha 11 doporu�uje souhlasit 
s p�edloženým Podn�tem RP Opatov - Na Jelenách 

Bez komentá�e.  

Komise pro životní prost�edí na jednání dne 09.03.2016 zapsala a p�ijala 
usnesení (vzhledem k provázanosti usnesení s textem zápisu je uvedena citace 
ze zápisu): 
V rámci tohoto bodu komise projednala návrh zadání regula�ního plánu 
pro lokalitu Opatov – Na Jelenách, který vypracoval odbor územního rozvoje 
ÚM� Praha11 a následn� byl projednán a odsouhlasen komisí pro strategické 
územní plánování Rady M� Praha 11. K tématu prob�hla obsáhlá diskuze. Na 
úvod p�edsedkyn� RNDr. Zelenková p�ipomn�la stanovisko komise z 11.11.2015 
a uvedla, že dle jejího názoru nebyly v návrhu zadání regula�ního plánu zcela 
zohledn�ny požadavky komise z projednání návrhu tezí zadání. Limity využití 
území jsou v p�edloženém návrhu nastaveny p�íliš obecn�, p�estože jsou tyto 
limity v �ešené lokalit� v sou�asné dob� již vy�erpány nebo se vy�erpání blíží. 
Ing. Musil p�ipravil stru�né shrnutí d�vod�, pro� by m�l být rozsah výstavby 
v p�edm�tné lokalit� omezen (viz p�íloha zápisu). Dle názoru komise by tak 
v úvodním odstavci bodu b) návrhu zadání bylo vhodné doplnit omezení míry 
využití pozemk� nejen z d�vod� urbanistických a architektonických, ale také 

�ást p�ipomínek akceptována, �ást 
nikoliv. 
1) Požadavek na dopln�ní textu �ásti b) 
návrhu zadání je akceptován. 
2) Požadavek na decentrální �ešení 
likvidace deš�ové vody je obsažen 
v textu �ásti e) návrhu zadání v �ásti 
„Návrh technické infrastruktury“, kde je 
požadováno uplat�ování „Strategie 
adaptace p�izp�sobení se zm�n� klimatu 
v podmínkách �R“ schválené usn. vlády 
�. 1204/15 dne 12.10.2015, v�etn�
uplatn�ní lokálních strategií, které jsou jí 
pod�ízeny. Není t�eba dále rozvád�t. 
3) Požadavek na etapizaci je uveden 
v textu návrhu zadání v �ásti b) a c). Není 
t�eba dále dopl�ovat 

1) V textu �ásti b) návrhu 
zadání se dopl�uje …, d�vod�
p�ekro�ení limit� dopadu 
na životní prost�edí a zdraví 
obyvatel)…. 
5) V textu �ásti b) návrhu 
zadání se dopl�uje …To 
znamená, že KPP m�že být 
nižší a KZ vyšší z d�vodu 
posílení ploch zelen�
v zastavitelných plochách. 
6) V textu podn�tu �ásti IV. je 
text nahrazen …Území je 
p�evážn� nezastav�né bez 
definování adekvátního využití 
území.  
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z d�vodu limit� dopad� na životní prost�edí a zdraví obyvatel. Komise se také 
shodla, že vzhledem k rozloze �ešeného území (70 ha) 
by regula�ní plán ur�it� m�l stanovit etapizaci využití území s ohledem na limity 
území. P�edsedkyn� RNDr. Zelenková dále zmínila problematiku deš�ových vod, 
která by m�la být v návrhu zadání �ešena podrobn�ji. V souvislosti s budoucím 
využitím území pro intenzivní zástavbu podle UP Hl.m. Prahy lze p�edpokládat 
zásadní nár�st podílu zpevn�ných ploch v d�sledku zastav�ní stávajícího 
rostlého terénu. Komise zastává názor, že je t�eba podporovat decentrální 
systém nakládání s deš�ovými vodami, tzn. realizovat opat�ení k zabezpe�ení 
zadržení vody p�ímo v míst� vzniku podporou dostate�ného vsaku a p�enést tak 
odpov�dnost na p�vodce. Reten�ní schopnost stávajících nádrží 
na Chodoveckém potoce je již napln�na a slouží pro stávající zástavbu. 
D�vodem je ochrana vodních tok� jako VKP ze zákona §3 a §4 
zákona �. 114/1992 Sb., snížení rizika povodní, ochrana p�ed d�sledky 
klimatických zm�n. V souvislosti s problematikou nakládání s vodami byl zmín�n 
také požadavek na posílení podílu zelen� na rozvojových plochách. Plochy 
zelen� jsou v �ešené lokalit� rozd�leny zna�n� nerovnom�rn�, v zájmu zajišt�ní 
kvalitního životního prost�edí a optimálního vodního režimu je nutné zvýšit podíl 
zelen� na zastavitelných plochách. P�edsedkyn� upozornila na výkres �. 31 – 
Podrobné �len�ní ploch zelen� Územního plánu sídelního útvaru hlavního m�sta 
Prahy (dále jen ÚP hl. m. Prahy) s tím, že p�i dalším rozvoji v území je t�eba 
zohlednit celom�stský systém zelen� a plovoucí zna�ky ZP – parky, historické 
zahrady a h�bitovy). Uvedený výkres je p�ílohou tohoto 
zápisu. 
Po skon�ení diskuze bylo k návrhu zadání regula�ního plánu p�ijato následující 
usnesení: 
Komise pro životní prost�edí požaduje do návrhu zadání regula�ního plánu pro 
lokalitu Opatov – Na Jelenách doplnit následující: 
- do bodu b) – „požadavky na vymezení pozemk� a jejich využití“ doplnit 
omezení míry využití území také z d�vodu limit� dopad� na životní prost�edí a 
zdraví obyvatel (viz text výše) 
- likvidaci deš�ových vod �ešit decentráln� prost�ednictvím objekt� hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, zahrnout požadavek na prov��ení hydrogeologických 
podmínek a požadavek podporu vodních prvk�

4) Požadavek na dodržení limit�
vyplývajících z výkresu �. 31 ÚPn je 
obsažen v textu �ástí b) a c), kde se 
obecn� uvádí, že regula�ní plán bude 
vycházet z jemu nad�ízené platné 
územn� plánovací dokumentace hl. m. 
Prahy, tj. i výkresu �. 31 ÚPn. Není t�eba 
dále rozvád�t. 
5) Požadavek posílení zelen�
v zastavitelných plochách k eliminaci 
tepelného ostrova je obsažen v textu 
�ásti e) návrhu zadání v �ásti „Návrh 
technické infrastruktury“, kde je 
požadováno uplat�ování „Strategie 
adaptace p�izp�sobení se zm�n� klimatu 
v podmínkách �R“ schválené usnesením 
vlády �. 1204/15 dne 12.10.2015, v�etn�
uplatn�ní lokálních strategií, které jsou jí 
pod�ízeny. Dále se dle tohoto požadavku 
upravuje text v �ásti b) návrhu zadání. 
6) Požadavek na vypušt�ní �ásti textu 
v �ásti IV. podn�tu byl akceptován 
�áste�n�. V�ta byla nahrazena jiným 
zn�ním. 
7) Požadavek na vypušt�ní �ásti textu 
v �ásti V. podn�tu byl akceptován 
�áste�n�. V�ta byla nahrazena jiným 
zn�ním. 
8) Požadavek na nahrazení textu první 
odrážky �ásti V. podn�tu citací ze SZ 
neakceptován. Zn�ní § 18, odst. 2) a 3) 
SZ se týkají cíl� územního plánování 
obecn�.  Regula�ní plán je jeden 
z nástroj� územního plánování, kterým 
se má t�chto cíl� dosáhnout. Uvedené 

7) V textu podn�tu �ásti V. je 
text odrážky nahrazen … 
dlouhodobé neadekvátní 
využití v�tšiny území…  
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- jako m�stská t�ída by m�la být �ešena pouze ulice Chilská (viz stanovisko 
komise z 11.11.2015) 
- vzhledem k rozloze území 70 ha by regula�ní plán m�l obsahovat etapizaci 
- zohlednit limity vyplývající z výkresu �. 31 – Podrobné �len�ní ploch zelen� ÚP 
hl. m. Prahy, tzn. respektovat celom�stský systém zelen� a plovoucí zna�ky ZP – 
parky, historické zahrady a h�bitovy 
- posílit podíl zelen� v zastavitelných plochách k eliminaci efektu tepelného 
ostrova s ohledem na p�edpokládané klimatické zm�ny 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Komise dále projednala také návrh dokumentu „Podn�t k po�ízení regula�ního 
plánu území Opatov – Na Jelenách, Praha 11, k.ú. Chodov“, který byl sou�ástí 
p�edloženého materiálu od odboru územního rozvoje ÚM� Praha 11. 
Komise nesouhlasí s textem v bodech IV. a V., že „praktické využití v�tšiny území 
ve sledované lokalit� je dlouhodob� nedefinovatelné“. Text je subjektivní. 
V sou�asné dob� je území tvo�eno p�evážn� rostlým terénem se zelení; p�ízniv�
tak ovliv�uje životní prost�edí v m�stské zástavb�, zlepšuje kvalitu ovzduší, 
snižuje efekt tzv. tepelného ostrova, umož�uje vsak vody, p�ízniv� tím ovliv�uje 
vodní režim krajiny v�etn� m�stského mikroklimatu. Komise se dále shodla, že 
text 1. odrážky v bod� V. – D�vody a ú�el po�ízení regula�ního plánu by bylo 
vhodné nahradit citací textu z §18 zákona �. 183/2006 Sb. (stavební zákon), který 
vymezuje cíle územního plánování. Komise navrhuje k dopln�ní, že d�vodem a 
ú�elem po�ízení regula�ního plánu je i „ú�elné využití a prostorové uspo�ádání 
území v�etn� vytvá�ení podmínek pro p�íznivé životní prost�edí s cílem dosažení 
obecn� prosp�šného souladu ve�ejných a soukromých zájm� na rozvoji území“ 
a „koordinace ve�ejných i soukromých zám�r� v území a ochrany ve�ejných 
zájm� vyplývajících ze zvláštních právních p�edpis�“ 

Po diskuzi bylo p�ijato usnesení: 
Komise doporu�uje vypustit v podn�tu k po�ízení regula�ního plánu z bodu IV. 
text 
„bez definování praktického využití území“ a z bodu V. odrážku „dlouhodobé 
nedefinovatelné praktické využití v�tšiny území“. Dále komise navrhuje upravit 
text 1. odrážky v bod� V. dle §18 odst. 2 a 3 stavebního zákona (viz text výše). 
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

cíle nejsou konkrétními d�vody, pro�
po�ídit regula�ní plán v �ešeném území.  
9) P�ipomínky p�ílohy zápisu ze 
dne 09.03.2016 neakceptovány. Jsou 
z�ejmými konkrétními p�ipomínkami 
k návrhu zadání a návrhu (v�etn� SEA), 
v procesu, kterým bude postupovat 
následn� po�izovatel podle SZ 
po obdržení podn�tu od  M�P11.  
10) Požadavek na dopln�ní regulace 
(resp. limit�) neobsažených v „tezích“ 
do návrhu se netýká návrhu zadání a 
nebyl akceptován. Návrh zadání musí 
stanovit hlavn� „co v území �ešit“. 
Následný návrh teprve ur�í „jak území 
�ešit“, tj. stanoví i jeho regulativy. 
Podkladem jsou mj. limity a omezení 
vyplývající ze soub�žného procesu SEA. 
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P�ílohou zápisu komise jsou i tyto p�ipomínky (citace): 

P�ipomínky komise pro životní prost�edí RM� Praha 11 k zástavb� lokality 
Opatov – Na Jelenách 
Jako komise pro životní prost�edí chceme znovu upozornit, že maximální rozsah 
výstavby by m�l být omezen z t�chto d�vod�: 
1)Vysokému podílu obyvatel zasažených nadm�rným hlukem a zne�išt�ným 
ovzduším. Státní zdravotní ústav vypo�ítal, že v Praze v d�sledku zne�išt�ného 
ovzduší za rok p�ed�asn� zem�e 700 až 800 obyvatel. P�i dopravních nehodách 
je to jen asi 50 až 60 lidí. Nejvíce škodí PM10, PM2,5 a BaP. Proto vítáme snahu 
o zklidn�ní dopravy. Regula�ní plán by m�l obsahovat výpo�et stavu životního 
prost�edí p�i napln�ní ÚP HMP. 
2)Vysoký podíl zastav�nosti Prahy 11. P11 má 2 % plochy celé Prahy, žije v ní 
6 % obyvatel. Vezmou-li i p�echodn� bydlící blíží se podíl 8 %. Podíl 
administrativních ploch je okolo 9 %. 
3)Podle demografických materiál�, má nastat v naší republice pokles po�tu 
obyvatel a jejich stárnutí. V Praze se p�edpokládá, že vzhledem k migraci bude 
po�et obyvatel setrvalý. Develope�i, aby zd�raznili nutnost další výstavby 
p�icházejí s tvrzením, že p�edpokládaná migrace bude v rozsahu až 450 000 
osob. Neuvádí se, kdo to bude, odkud p�ijde a jak bude v Praze prosp�šný. 
4)Na Jižním M�st� se v roce 1971 plánovalo postavit 2 841 000 m2 hrubé 
podlažní plochy (HPP) a postavit p�itom celé m�sto. V roce 2012 již bylo 
postaveno 4 177 000 m2 HPP a stále nejsou zastav�ny centrální plochy. Návrh 
p�edpokládal, na 1 automobil budou p�ipadat 4 obyvatelé. Nyní p�ipadá asi na 
1 automobil 1,9 obyvatele. P�i zachování p�vodního plánu by nebyly problémy 
s limity životního prost�edí, dopravou v klidu ani kapacitou k�ižovatek. 

Poznámka – Dne 11.11.2015 uvedla komise v zápisu (vzhledem k provázanosti 
usnesení s textem zápisu je uvedena citace ze zápisu): 

V rámci tohoto bodu projednávala komise návrh tezí zadání regula�ního plánu 
v lokalit� Opatov – Na Jelenách, který vzešel z jednání Komise pro strategické 
územní plánování RM� Praha 11. Komise zastává názor, že teze mají spíše 
charakter strategie a neobsahují žádnou regulaci, n�které jdou navíc proti sob�
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(nap�. rozvoj x zklidn�ní dopravy). Komise nap�. podporuje vytvo�ení m�stské 
t�ídy pouze v ulici Chilská, p�i�emž je t�eba dodržovat limity využití území. P�i 
plánování typu zástavby je potom nutné uvažovat možné problémy s budoucí 
dopravou v klidu i v pohybu…Komise upozor�uje, že na území zám�ru 
regula�ního plánu Opatov jsou p�ekro�eny limity pro hlukovou a imisní zát�ž, a 
v p�ípad� nové zástavby je nutno �ešit zm�nu odtokových pom�r� a snížení rizika 
vzniku povod�ových stav� v d�sledku nár�stu zpevn�ných ploch na úkor rostlého 
terénu, nap�. formou reten�ních opat�ení dle publikace Hospoda�ení s deš�ovou 
vodou �R a webových stránek www.pocitamesvodou.cz. Vodní režim ovliv�uje 
též mikroklima, proto jeho 
ne�ešení m�že zp�sobit vážné problémy (nepohodu bydlení). P�edpokládaný 
nár�st zpevn�ných ploch pak m�že vést k p�eh�ívání povrchu a k nežádoucímu 
efektu tzv. tepelného ostrova. Dále je t�eba striktn� dbát na d�slednou ochranu 
zelen� v nezastavitelných plochách (plochy ZMK, ZP a IZ dle územního plánu) 
a zajistit zachování dostate�ného podílu zelen� v plochách zastavitelných. 
Komise ješt� upozor�uje také na limit zásobování lokality vodou. Problematické 
je již zásobování zám�ru stavby Nový Opatov vodou z vodovodu 
Starochodovská. 

Komise jednozna�n� podporuje zpracování regula�ního plánu, protože bude 
�ešit území komplexn�, je projednáván ve�ejn�, je schvalován opat�ením obecné 
povahy ve smyslu správního �ádu, stanoví závazná pravidla (limity využití) pro 
všechny subjekty a je podkladem pro rozhodování v území. Komise zárove�
požaduje doplnit regulace, tj. limity využití území, které nejsou v tezích obsaženy 
a zapracovat do p�edloženého návrhu doporu�ení komise uvedená výše v tomto 
bod�. 
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Komise pro strategické územní plánování na jednání dne 10.03.2016 uvedla 
v zápisu: 
Na minulém jednání komise byla projednána jedna �ást „Podn�tu k po�ízení 
regula�ního plánu území Opatov – Na Jelenách“, a to návrh zadání tohoto 
regula�ního plánu. Na tomto jednání byly projednány mapy �ešeného území a 
byl projednán a po úpravách odsouhlasen text Podn�tu ve formulá�i, který je 
p�ílohou �. 8 vyhlášky 500/2006 Sb.  

Zn�ní upraveného textu bylo po jednání 
komise OÚR zasláno. Požadavky 
akceptovány, poznámka neakceptována. 
1) Požadavek na novou druhou odrážku 
textu podn�tu v �ásti V. akceptován. 

1) V textu podn�tu �ásti V. je 
nová druhá odrážka… 
potenciální celom�stský 
význam místa s cca 90 tisíci 
obyvateli v blízké dostupnosti 
a s kvalitním napojením 
na dopravní systém (metro, 
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a p�ijala usnesení: 

Komise pro strategické územní plánování souhlasí s upraveným textem 
„Podn�tu k po�ízení regula�ního plánu území Opatov – Na Jelenách“. 

2) Požadavek na opravu (po novu) t�etí 
odrážky textu podn�tu v �ásti 
V. akceptován. 
3) Poznámka, že regula�ní plán nem�že 
odstranit rozd�lení m�stské �ásti dálnicí 
neakceptována. V návrhu zadání jsou 
požadavky na odstran�ní bariér v textu 
�ást e) „Návrh dopravní infrastruktury“. 
Sedmá odrážka (po novu) textu podn�tu 
�ásti V. ponechána. 

povrchová ve�ejná doprava, 
sjezd z dálnice D1) vyžadující 
vysokou míru koordinace 
pomocí nástroj� územního 
plánování… 
2) V textu podn�tu �ásti V. se 
text opravuje …dlouhodobé 
neadekvátní využití v�tšiny 
území…Sou�asn� s tím se 
opravuje text v �ásti IV. 
Podn�tu…Území je p�evážn�
nezastav�né bez definování 
adekvátního využití území… 

Komise senior� na jednání dne 10.03.2016 p�ijala usnesení: 
�lenové komise vzali na v�domí návrh podn�tu a návrh zadání regula�ního 
plánu pro lokalitu Opatov - Na Jelenách. �lenové komise trvají na svém 
stanovisku z jednání komise senior� ze dne 8.10.2015 a 3.12.2015. Jiné nám�ty, 
p�ipomínky nemají. 

Poznámka – Dne 08.10.2015 p�ijala tato komise usnesení k „tezím zadání 
regula�ního plánu“: 

�lenové komise se seznámili s tezí regula�ního plánu v lokalit� Opatov 
– Na Jelenách. �lenové komise nedoporu�ují další zahuš�ování výstavbou 
budov v lokalit� Opatov - Na Jelenách. Komise se tímto bodem bude podrobn�ji 
zabývat na svém jednání dne 26.11.2015. 

P�ipomínka neakceptována. �ešené 
území je dle ÚPn územím p�evážn�
zastavitelným. V sou�asné dob� je 
p�evážn� nezastav�né. Území má 
potenciál pro výstavbu, nová výstavba se 
zde p�edpokládá, a práv� proto se 
po�izuje regula�ní plán, který pro ni 
stanoví pravidla.   

Komise dopravní a bezpe�nostní na jednání dne 10.03.2016 p�ijala usnesení:
Komise konstatuje, že je pot�ebné, aby zpracovatel (navrhovatel) podal komisi 
podrobný výklad k návrhu zadání regula�ního plánu pro lokalitu Opatov 
– Na Jelenách. Komise nap�. spat�uje rozpor mezi ur�ením lokality u metra 
Opatov jako významného dopravního uzlu metro x ve�ejná doprava x P+R jako 
m�stského centra. Dopravní uzel je neslu�itelný s m�stským prostorem. 

P�ipomínky neakceptovány. O výklad 
zpracovatele pro ú�ely vyjád�ení mohla 
komise požádat do 24.03.2016. Dopravní 
uzel a m�stské centrum se nevylu�ují, ale 
naopak se dopl�ují. V lokalit� Opatov lze 
vše �ešit vhodn� nap�. ve více 
vertikálních úrovních. Fungující centra s 
dopravním uzlem jsou nap�. u stanice 
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a uvedla v zápisu:  

Komise upozor�uje na to, že text zadání obsahuje i komentá� k zástavb� území 
mimo �ešené území (ul. Opatovská, Hviezdoslavova).  

metra Háje, Bud�jovická �i Muzeum  - 
Hlavní nádraží. �ásti ulic Opatovská a 
Hviezdoslavova jsou v �ešeném území. 

Komise sportovní na jednání dne 07.10.2015 uvedla v zápisu: 
Sportovní komise bere na v�domí návrh tezí zadání regula�ního plánu v 
lokalit� Opatov – Na Jelenách bez p�ipomínek. 

a na jednání dne 16.03.2016 uvedla v zápisu: 

V rámci tohoto bodu byl projednáván materiál: Návrh zadání regula�ního 
plánu území Opatov – Na Jelenách, který byl již jednou projednáván na SK dne 
7. 10. 2015.  

Bez komentá�e.  

OŠK  se vyjád�il e-mailem ze dne 21.03.2014. Bez p�ipomínek. Bez komentá�e.  

OMP se vyjád�il sd�lením ze dne 21.03.2016, z n�hož se uvádí vý�atek: 

…Z hlediska vlastníka pozemku OMP bere na v�domí návrh zadání regula�ního 
plánu bez p�ipomínek OMP vítá �ešení území jako celku, zejména s ohledem na 
probíhající individuální a nekoordinovanou zástavbu jako novostavba výškové 
administrativní budovy ,,Litochlebský park“, novostavba prodejny Kaufland, 
novostavba prodejny Globus a jim podobné zám�ry, které jsou projednávány 
jednotliv� bez návaznosti na další ve�ejnou infrastrukturu a které následn�
p�inášejí danému území komplikace a problémy. OMP doporu�uje zejména 
pe�livé posouzení dopravního zatížení v dane lokalit� v širším kontextu a 
stanovení takových opat�ení, která zamezí napl�ování dopravních limit� �i 
p�iblížení se k mezním hodnotám všech imisních limit� v dané lokalit�… 

P�ipomínky neakceptovány. Jsou 
p�ipomínkami k návrhu zadání a návrhu 
(v�etn� SEA), v procesu, kterým budou 
postupovat následn� po�izovatel podle 
SZ po obdržení podn�tu od M�P11.  

OSVZ se vyjád�il e-mailem dne 23.03.2016. OSVZ nemá p�ipomínky. Bez komentá�e.  

OŽP se vyjád�il sd�lením ze dne 23.03.2016, z n�hož se uvádí vý�atek: P�ipomínky akceptovány �áste�n�. 
1) Požadavek na ochranu vzrostlé zelen�
je obsažen v textu �ásti d) návrhu zadání, 

2) V textu �ásti b) návrhu 
zadání se dopl�uje …To 
znamená, že koeficient 




�
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…Budoucí urbanistický rozvoj území by m�l proto dle názoru OŽP respektovat 
stávající vzrostlou zele�, jež by m�la být v maximální možné mí�e zachována.  
V zájmu zajišt�ní kvalitního životního prost�edí a optimálního vodního režimu 
bude vhodné prost�ednictvím regula�ního plánu posílit podíl zelen�
v zastavitelných plochách, zejména v lokalit� Opatov, nebo� plochy zelen� jsou 
s ohledem na funk�ní využití území podle platného Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy v �ešeném území rozd�leny zna�n� nerovnom�rn�… 

kde se uvádí, že regula�ní plán bude mj. 
posilovat hodnoty území, mezi n�ž pat�í 
vzrostlá zele� s izola�ní funkcí. 
2) Požadavek posílení zelen�
v zastavitelných plochách k eliminaci 
tepelného ostrova je obsažen v textu �ásti 
e) návrhu zadání v �ásti „Návrh 
technické infrastruktury“, kde je 
požadováno uplat�ování „Strategie 
adaptace p�izp�sobení se zm�n� klimatu 
v podmínkách �R“ schválené usnesením 
vlády �. 1204/15 dne 12.10.2015, v�etn�
uplatn�ní lokálních strategií, které jsou jí 
pod�ízeny. Dále se dle tohoto požadavku 
upravuje text v �ásti b) návrhu zadání. 

podlažních ploch KPP m�že 
být nižší a koeficient zelen�
KZ vyšší z d�vodu posílení 
ploch zelen� v zastavitelných 
plochách. 

OSM se vyjád�il e-mailem dne 29.03.2016. Ztotož�ujeme se s názorem dopravní 
a bezpe�nostní komise M� Praha11. 

Vyhodnocení dle Komise dopravní a 
bezpe�nostní. 

  
Použité zkratky, vysv�tlivky: 
OÚR – odbor územního rozvoje, OŠK – odbor školství a kultury, OŽP – odbor životního prost�edí, OMP – odbor majetkoprávní, OSVZ – odbor sociálních v�cí 
a zdravotnictví, OSM – odbor správy majetku, RM�P11 – Rada m�stské �ásti Praha 11, ZM�P11 – Zastupitelstvo m�stské �ásti Praha 11, VÚRŽP – Výbor pro 
územní rozvoj a životní prost�edí Zastupitelstva m�stské �ásti Praha 11, ÚPn – Územní plán s. ú. hl. m. Prahy, KPP – koeficient podlažních ploch, KZ – 
koeficient zelen� (pojmy dle metodického pokynu k ÚPn), SZ – zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavení zákon), SEA – proces 
posuzování vliv� koncepcí na životní prost�edí podle zákona �. �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�



Po�ízení regula�ního plánu území Opatov – Na Jelenách, návrh dalšího up�esn�ného 

postupu po jednání RM�P11 dne 19.04.2016 

1) Další postup od 20.04.2016 do 25.05.2016 v p�ípad� odsouhlasení návrhu Podn�tu i postupu 
na jednání RM�P11 dne 19.04.2016: 

20.04.2016 - OÚR po obdržení usnesení rozešle návrh Podn�tu odsouhlasený RM�P11 adresn�
vlastník�m pozemk� a staveb v �ešeném území se lh�tou vyjád�ení do 13.05.2016 v�etn�. 

20.04.2016 - OÚR po obdržení usnesení ve spolupráci s OKT a OKS zve�ejní informaci 
o návrhu Podn�tu odsouhlaseném radou na výv�skách ve stanicích metra „C“ Roztyly až Háje 
a zve�ejní celý návrh Podn�tu v elektronické podob� na webu M�P11 v Sekci Územní rozvoj 
a regenerace a v tišt�né podob� na výv�sce u stanice metra Háje.  

20.04.2016 – OKS po obdržení usnesení zajistí informa�ní Aktualitu na webu M�P11 
s odkazem na celý návrh Podn�tu na webu M�P11 v Sekci Územní rozvoj a regenerace a bude 
ji udržovat „navrchu“ do 09.06.2016.  

Poznámka – Sou�ástí všech zve�ejn�ní bude též informace, že vyjád�it se m�že každá fyzická i 
právnická osoba ve lh�t� do 13.05.2016 v�etn�. Vyjád�ení ozna�ená slovy „Regula�ní plán 
Opatov – Na Jelenách“ se budou adresovat OÚR, a to pouze p�es podatelnu ÚM�P11. Každá 
fyzická osoba uvede jméno a adresu. Každá právnická osoba uvede název firmy, adresu a jméno 
osoby oprávn�né jednat. K anonymním vyjád�ením bez t�chto údaj�, vyjád�ením nepodaným 
p�es podatelnu ÚM�P11 a vyjád�ením došlým po 13.05.2016 se nebude p�ihlížet.  

20.04.2016 – naplánované setkání starosty s ob�any v ZŠ Ke Kate�inkám. OÚR se zú�astní 
p�edstavení návrhu Podn�tu. 

04.05.2016 – naplánované setkání starosty s ob�any v ZŠ Campanus. OÚR se zú�astní 
p�edstavení návrhu Podn�tu. 

Poznámka – Informace o setkáních starosty s ob�any zajistí OKS jako obvykle. 

13.05.2016 – 25.05.2016 – OÚR vyhodnotí obdržená vyjád�ení a zapracuje p�ípadné 
p�ipomínky. 

2) Další postup po 25.05.2016: 

31.05.2016 – Na jednání RM�P11 se p�edloží k odsouhlasení upravený Podn�t 
s vyhodnocením obdržených vyjád�ení a zapracovanými p�ipomínkami vlastník� pozemk� a 
staveb a ve�ejnosti (materiál musí být hotov do 25.05.2016). 

09.06.2016 – Na jednání ZM�P11 se p�edloží ke schválení upravený Podn�t odsouhlasený 
RM�P11 dne 31.05.2016 (materiál musí být hotov do 01.06.2016). ZM�P11 uloží starostovi 
zaslat schválený Podn�t po�izovateli MHMP, odboru územní rozvoje. 

O zaslání Podn�tu po�izovateli zpracuje OKS ve spolupráci s OÚR informaci do Klí�e. 

Výše uvedené postupy se ne�ídí postupy dle SZ. Postupem dle SZ se musí �ídit MHMP, odbor 
územního rozvoje, jako po�izovatel regula�ního plánu, po obdržení Podn�tu od M�P11. 
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Použité zkratky, vysv�tlivky: 
OÚR – odbor územního rozvoje 
OKS – odbor kancelá�e starosty 
RM�P11 – Rada m�stské �ásti Praha 11 
ZM�P11 – Zastupitelstvo m�stské �ásti Praha 11 
ÚM�P11 – Ú�ad m�stské �ásti Praha 11 
MHMP – Magistrát hl. m. Prahy 
SZ – zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavení zákon) 
vyhláška �. 500/2006 Sb. – provád�cí p�edpis k SZ, o územn� analytických podkladech, územn�
plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti 


