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Metropolitní plán - návrh 

Pracovní materiál MČ Praha 11 pro jednání s IPR dne 06.05.2016. 

Zpracoval ÚMČP11 OÚR dne 05.05. 2016. 

 

Účel zpracování:  

Materiál je podkladem pro pracovní jednání dne 06.05.2016 zástupců MČ Praha 11 se zástupci IPR.  

 

Podklady obdržené od IPR pro jednání (konzultaci): 

1) Oznámení konzultace č.j. IPR 02158/2016 vl. ze dne 02.03.2016 

2)  Průvodní dopis s materiálem pro konzultaci s městskými částmi č.j. IPR 03017/2016 vl. ze dne 23.03.2016 

(doručen MČP11 dne 31.03.2016) 

3) Přílohy průvodního dopisu: 

- dokument nazvaný „Legenda hlavního výkresu“ (2 x A3), dále jen „Legenda“ 

- mapa v měř. 1:10 000 nazvaná „Podklad pro konzultaci s MČ Praha 11 (2016 – 04) 000“ zobrazující 

území MČ Praha 11 a nejbližší okolí, v průvodním dopisu je tento podklad nazván „hlavní výkres“ 

 

Rekapitulace podkladů, které obdržel IPR od MČ Praha 11 k metropolitnímu plánu: 

1) Usnesení RMČ Praha 11 č. 0316/8/R/2013 ze dne 03.04.2013 k návrhu zadání Metropolitního plánu 

2) Představa rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby zpracování Metropolitního plánu – lokality, z 30.09.2013, 

grafická část předložena znovu 15.05.2015 

3) Doplnění představy rozvoje - Stávající parky a návrhy parků, z 09.12.2013 

4) Rozvaha o území městské částí, interaktivní aplikace ukončená k 30.06.2014 

5) Usnesení RMČ Praha 11 č. 0699/19/R/2015 ze dne 13.05.2015, předloženo 15.05.2015 

6) Metropolitní plán – doprava na území MČ Praha 11, pracovní materiál předložen 25.06.2015 

 

Požadavky, připomínky a dotazy obecné: 

1) Požadujeme v úvodu sdělit program konzultace, dobu trvání, dobu trvání úvodní informace IPR (dle 

dopisu ze dne 23.03.2016). Dále žádáme  IPR o provedení zápisu z konzultace. 

 

2) Požadujeme sdělit, kdy MČ Praha 11 obdrží k seznámení kompletní návrh Metropolitního plánu. 

Všechny následující připomínky jsou založeny na neúplných podkladech. Jedná se tedy o fragment 

připomínek. MČ Praha 11 si vyhrazuje právo vznést další připomínky a požadavky po obdržení 

kompletního návrhu Metropolitního plánu. 

 

3) Požadujeme informaci (nejlépe zahrnutou do úvodní informace IPR), jak byly vypořádány již dříve 

předané náměty a připomínky MČ Praha 11 a jak byly případně zapracovány do návrhu Metropolitního 

plánu. 
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4) Požadujeme sdělit, zda návrh ve smyslu kap. II. G zadání obsahuje „územní plány pro vymezené části 

území v podrobnějším měřítku“ a jak se toto dotýká MČ Praha 11.  

 

5) Požadujeme sdělit, zda jsou součástí návrhu regulační plány a jak se toto dotýká MČ Praha 11. 

V souladu s usnesením RMČ Praha 11 č. 0699/19/R/2015 ze dne 13.05.2015, které bylo předáno dne 

15.05.2015, trváme na požadavku vymezit tyto plochy pro pořízení regulačního plánu: Roztyly, 

Chodovec (areál Praha West Investment, k.s.), Trojmezí, Opatov – Na Jelenách, Háje, nad Přehradou. 

 

6) Z předložených podkladů není ve smyslu § 43, odst. 1 stavebního zákona zřejmé vše, co má územní 

plán hl. m. Prahy obsahovat, tj. koncepce rozvoje území, ochrana hodnot, plošné a prostorové 

uspořádání, uspořádání krajiny, uspořádání veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, 

plochy a koridory vymezené ke změně nebo k obnově, určené pro veřejně prospěšné stavby a veřejně 

prospěšná opatření a územní rezervy. 

 

7) Mapa obsahuje pouhý výřez hlavního výkresu  grafické části návrhu Metropolitního plánu. Nemáme 

možnost se seznámit s úplným výrokem (v grafické a textové podobě) ani s úplným odůvodněním 

(v grafické a textové podobě). Nelze se tedy s obsahem návrhu seznámit v širších souvislostech, což 

je důležité nejen obecně, ale zejména u některých kategorií, jako je např. doprava, která je provázána 

celým řešeným územím, ale i dále. Výřez je tak malý, že k území MČ Praha 11 se nezobrazuje ani celé 

správní území MČ Praha 11, tj. území MČ Praha – Křeslice, MČ Praha – Šeberov a MČ Praha – Újezd. 

Přitom v našich dřívějších připomínkách jsme opakovaně poukazovali na jevy v sousedních městských 

částech, které by mohly negativně ovlivnit naši městskou část, např. podpora obytné výstavby 

bez veřejné infrastruktury na území MČ Praha – Újezd a MČ Praha – Křeslice. Z předloženého výkresu 

si ani nelze ověřit, jak bylo např. tomuto požadavku vyhověno.  

 

8) Návrh vychází z tč. platných Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Jejich 3. aktualizace byla 

schválena usnesením ZHMP č. 5/16 ze dne 26.03.2015. MČ Praha 11 v rámci jejího projednávání 

v roce 2014 uplatnila řadu připomínek mj. ve smyslu, že v podkladech jsou faktické a věcné chyby, 

že popis a data o území neodpovídají skutečnosti (ani v době pořizování podkladů ani teď), jedná se 

např. o podklad katastrální mapy (např. neexistuje již OC Růže na Chodově, jsou dostavěny budovy 

v oblasti Chodovce, sportovní areál Jedenáctka VS a OS Milíčovský háj aj.), o počet podlaží staveb, 

informace o občanském vybavení, o veřejných prostranstvích, o majetkoprávních vztazích, o 

zemědělské půdě atd. Z textu Územně analytických podkladů vyplývá (např. kap. 412, 415), že pro ně 

nebyla vzata v úvahu ani tzv. „Rozvaha o území městské části“. Jedná se o interaktivní aplikaci (tč. již 

nefungující), kterou jsme do 30.06.2014 vyplnili právě pro účely pořízení územně analytických 

podkladů a územně plánovací dokumentace a pro pořízení strategických dokumentů hl. m. Prahy. 

Pokud tato rozvaha není vzata v úvahu pro Územně analytické podklady po 3. aktualizaci, není využita 

ani pro Metropolitní plán. Ze strany zpracovatele se jedná o mrhání spolehlivými praktickými 

informacemi o území, které mohly být smysluplně využity. 

 

9) Obsah výkresu je nepřehledný a místy nečitelný. Jednotlivé čáry různých ohraničení se vzájemně 

zakrývají, stejně tak se překrývají různé druhy šraf, odstíny zelené barvy jsou obtížně odlišitelné. Nelze 

tedy z tohoto výřezu hlavního výkresu ve smyslu odst. 3, písm. b) přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. 

zjistit, zda vůbec obsahuje vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby 

(tento termín není ani v legendě), ploch a koridorů územních rezerv, ploch a koridorů, ve kterých je 

rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní 

studie nebo vydáním regulačního plánu, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, koncepci 

uspořádání krajiny, koncepci veřejné infrastruktury, včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a 

technickou infrastrukturu, a ploch a koridorů pro územní rezervy. Nevíme, zda koncepce uspořádání 

krajiny a koncepce veřejné infrastruktury pouze ve výkresu chybí nebo zda je obsažena v samostatných 

výkresech, což vyhláška umožňuje. 
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10) Ve schváleném zadání Metropolitního plánu jsou urbánní území dělena na produkční, obytné a 

rekreační. Předpokládáme, že červená lomená čára v mapě v názvu lokality značí obytné území. 

V zadání Metropolitního plánu je toto charakterizováno: „…území se základní mírou zátěže, zahrnující 

převážné plochy města, využívané zejména pro bydlení, veřejné vybavení a drobné provozy zajišťující 

zaměstnání v docházkových vzdálenostech“. Lokality na území MČ Praha 11 ozn. jako obytné  definici 

obytného území nesplňují (např. v lokalitě 543 je OC Chodov a The Park, v lokalitě č. 542 areál výroby 

a služeb, v lokalitě č. 156 areály archivů). V lokalitě č. 069 Opatov definici též nebude možné splnit, 

neboť dle platných Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy zde má být centrum celoměstského významu. 

Na území hl. m. Prahy jsou i další rozlehlá území typu komerčních zón Černý Most, Zličín apod. Proč 

není v Metropolitním plánu charakteristika lokalit typu rozsáhlejších komerčních a administrativních 

zón? Absolutně je nelze zahrnovat do pojmu „obytné“. Výše uvedené dělení urbánního území je 

nedostatečné, nesprávné a pro stavebně správní praxi nepoužitelné.  

 

11) Při dělení území MČ Praha 11 na lokality bylo dělení provedeno jinak, než v Představě rozvoje MČP11 

pro potřeby zpracování Metropolitního plánu – lokality zaslané IPR dne 30.09.2013 a znovu předané 

na konzultaci dne 15.05.2015. 

 

12) MČ Praha 11 připravuje podnět na pořízení regulačního plánu území Opatov – Na Jelenách k současně 

platnému Územnímu plánu s. ú. hl. m. Prahy, který plánujeme po schválení ZMČ Praha 11 v červnu 

zaslat pořizovateli. Tímto budeme mít vytvořenu jasnou a podrobnou představu o budoucnosti 

řešeného území. Požadujeme následně tuto představu zahrnout i do Metropolitního plánu. 

 

13) Z výkresu není zřejmá hlavní idea Metropolitního plánu, a to „kompaktní město“. Návrh nových 

„zastavitelných rozvojových ploch“ např. na území MČ Praha – Újezd a MČ Praha – Křeslice 

bez závazné vymahatelné povinnosti vybudování veřejné infrastruktury (ve smyslu §2, odst. 1, 

písm. k) stavebního zákona) tuto myšlenku popírá. Jedná se o podporu současně probíhajícího 

plíživého procesu, který lze označit za „urban sprawl“. 

 

 

Požadavky, připomínky a dotazy konkrétní k předloženým podkladům: 

 

14) Výkres je pouhým výřezem, je graficky nepřehledný a tudíž špatně čitelný (obrysy a hranice se 

zakrývají) a chybí v něm údaje (plochy), které mají být povinně zobrazeny dle odst. 3, písm. a) a b) 

přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb., např. v legendě ani ve výkresu nejsou plochy s rozdílným způsobem 

využití a plochy přestavby. Výkres je navíc zpracován na základě neaktuálních a v terénu nezjištěných 

údajů a podkladů. Viz výše připomínky obecné. 

 

15) Legenda odkazuje na hranice zastavěného stavebního pozemku. V odst. 3, písm. a) a b) přílohy č. 7 

vyhl. č. 500/2006 Sb. se stanoví, že grafická část obsahuje mj. vyznačení zastavěného území. Hranice 

zastavěného stavebního pozemku je nadbytečná, neboť pojem „zastavěný stavební pozemek“ je 

obsažen v pojmech v §2, odst. 1, písm. c) stavebního zákona. Legenda odkazuje na nezastavitelné 

plochy. Tento termín není stanoven stavebním zákonem ani vyhláškami. V §2, odst. 1, písm. e) 

stavebního zákona je definován nezastavitelný pozemek, avšak pouze pro obec, která nemá územní 

plán. Stanovení struktury stavebních bloků - stavební blok, park ve volné zástavbě a soukromá zahrada 

- je nesourodé a nelogické a nad rámec obsahu grafické části územního plánu dle odst. 3, písm. a) a b) 

přílohy č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb.  

 

16) Z podkladů není zřejmé, co znamená číslo „typ struktury lokality“. Co jsou indexy týkající se stability 

lokality a jak jsou vypočteny? Jak si lze případný výpočet ověřit? Znamená to, že index stabilní části 

lokality je současný, skutečný? K jakému je datu? Bude vedena evidence o naplňování indexů lokality 
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či si bude muset stavební úřad při umísťování staveb a jejich změn v každém případě zkoumat a 

v územním rozhodnutí či souhlasu uvádět, jaký bude index lokality se započtením umísťované stavby? 

Bude si údaje o naplněnosti území (resp. o indexech) každý žadatel (stavebník) pro potřeby 

projektování zjišťovat sám? Bude se výpočet průkazu dodržení indexů provádět na celou lokalitu 

(případně pro její stabilní a nestabilní část zvlášť) nebo toto postačí pro pozemek místa stavby? Jak je 

definována stabilní část lokality?  Např. v lokalitě č. 546 je index využití návrhový menší (0,73) než 

index stabilní části lokality (0,74). V lokalitě je přitom navržena plocha se svislými červenými šrafy 

ozn. jako „zastavitelná obytná transformační plocha“. V lokalitě č. 408 jsou oba indexy stejné (0,25). 

Znamená to, že na nezastavěných pozemcích nebude možné postavit např. stejný rodinný dům, jaké 

jsou v okolí. Znamená to, že u stávajících rodinných domů nebude možné přistavět např. garáž, zádveří 

apod.? Znamená to, že nejprve bude třeba v lokalitě nějaké stavby odstranit, aby se mohly stavět nové? 

Bez vyjasnění výše uvedených otázek je pojem nepoužitelný pro stavebně správní praxi. 

 

17) Výkres nekoresponduje s legendou (např. malá šedá čísla v legendě nejsou – příklad číslo 

413/617/2034 Na Jelenách).  

 

18) Ve výkresu nejsou zobrazeny a stabilizovány všechny druhy ploch zeleně. Chybí biocentra a 

biokoridory a izolační zeleň. Co to znamená? Jak je zajištěna ochrana a stabilita ploch všech druhů 

zeleně na sídlišti? Je zpracován samostatný výkres zeleně?  

 

19) Ve výkresu není zobrazena a stabilizována a navržena technická infrastruktura (kanalizační a 

vodárenská vedení a zařízení, VTL plynovodní vedení a zařízení, nadzemní vedení VVN, kolektory, 

optické vedení atd.). Ve výkresu je pouze jedna trasa stávajícího vodovodu a vodní plocha v oblasti 

Chodovce. Z legendy nevyplývá (a s výkresem nekoresponduje), zda se jedná o zobrazení navržené 

technické infrastruktury, navržené územní rezervy či stávající technické infrastruktury. Co to 

znamená? Je zpracován samostatný výkres technické infrastruktury? Co se z tohoto výkresu promítá 

do hlavního výkresu?  

 

20) Ve výkresu není zobrazena a stabilizována a navržena dopravní infrastruktura. Je zde tramvaj na Jižní 

Město, trasa D metra, označení P + R u stanice metra Roztyly a Opatov a autobusové nádraží u stanice 

metra Opatov. Z legendy nevyplývá (a s výkresem nekoresponduje), zda se jedná o zobrazení navržené 

dopravní infrastruktury, navržené územní rezervy či stávající technické infrastruktury. Co to znamená? 

Je zpracován samostatný výkres dopravní infrastruktury? Co se z tohoto výkresu se promítá 

do hlavního výkresu? V podkladech předaných IPR na konzultaci dne 25.06.2015 bylo požadováno, 

že si nepřejeme zřizovat P + R na Opatově a na Roztylech, stejně tak terminály meziměstské a 

příměstské autobusové dopravy. Požadavku nebylo vyhověno. Řešíme to i v současně připravovaném 

podnětu na pořízení regulačního plánu území Opatov- Na Jelenách. V P + R na Opatově požadujeme 

max. kapacitu (po obou stranách dohromady) 300 stání v podzemních parkovacích domech. Dále si 

z výřezu výkresu nemůžeme zjistit, zda se navrhuje alternativní napojení výstavby na území MČ Praha  

- Újezd, EXIT 4, Vestecká spojka, Pražský okruh, zakrytí Spořilovské atd., tj. stavby, které na území 

MČ Praha 11 nebudou, ale mají na ni vliv. 

 

21) Ve výkresu nejsou zobrazeny a stabilizovány a navrženy plochy občanského vybavení (dle §2, odst. 

1, písm. k) stavebního zákona, tj. např. pro výchovu, sport, sociální a zdravotní služby, kulturu, církev, 

veřejnou správu)). Většina ploch ozn. v tč. platném Územním plánu s. ú. hl. m. Prahy jako „VV  - 

veřejné vybavení“ jsou vymezeny bílou barvou pouze jako stavební bloky, tzn. stejně jako 

např. kompaktní lokality rodinných domů či nezastavěná území, z čehož není vůbec zřejmé, že se 

jedná o občanskou vybavenost. Část ploch je současně vícenásobně a téměř nepřehledně přešrafována 

jako „rezerva pro občanskou vybavenost“ a „zastavitelná transformační plocha“ .Není zřejmé, proč to 

takto např. není i v areálu škol při ulici K Milíčovu, kde je tč. platné stavební povolení na nový 

sportovní areál, nebo v areálu školy při ulici Ke Kateřinkám, kde se připravuje výstavba dvou hal 

s ledovými plochami a se zázemím (tč. v procesu EIA). Plocha „rezervovaná pro rekreační 
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vybavenost“ je i na pozemku parc.č. 2339/1 v k.ú. Chodov, kde je cca rok vybudován nový park.  Co 

to znamená? Je zpracován samostatný výkres občanského vybavení? 

 

22) Ve výkresu není zobrazeno ani navrženo žádné zařízení pro nakládání s odpady. Je v samostatném 

výkresu? 

 

23) Pojem „park ve volné zástavbě“ i přes výklad ze slovníčku, který jsme nalezli na internetu, evokuje, 

že se jedná o rekreační plochu upravenou sadovnickou úpravou. V rámci tohoto pojmu je  ve výkresu 

zobrazen soubor různých ploch, z nichž každá má svoji vlastní nezastupitelnou funkci a nelze je 

udržovat, rozvíjet a měnit všechny stejně a za stejných podmínek. Jsou zde plochy, které od svého 

vzniku byly a jsou užívány jako parkoviště (zejména podél komunikací Ryšavého a Roztylská), jako 

vozidlové komunikace (většinou místní III. třídy), jako pěší komunikace, jako hřiště i jako zelené 

přírodní a rekreační plochy. Mj. je sem zahrnut i terminál autobusů u stanice metra Háje a plochy, 

na nichž jsou stavby a zařízení technické infrastruktury (např. kotelny, trafostanice aj.). Navíc 

vozidlové komunikace stejných parametrů a užití jsou v dalších částech výkresu zakresleny šedou 

barvou. Není zřejmé, jaká jsou pravidla pro stabilizování a případně ochranu některých ploch z „parku 

ve volné zástavbě“ (např. zeleně). Není zřejmé, jaká jsou pravidla pro rozvoj jiných ploch (např. ploch 

s nevyhovujícími stavbami a zařízeními technické infrastruktury, ploch parkovišť či ploch dosud 

nezastavěných). Soubor ploch shrnutý do „parku ve volné zástavbě“ bez jasných pravidel nakládání 

s tímto pojmem je nepoužitelný ve stavebně správní praxi.   

 

24) Není zřejmé, zda čísla stanovující „regul. počet podlaží“ jsou podkročitelná či nepřekročitelná či zda 

se má mezi hodnotami v rozích čtverců interpolovat? Hodnoty uspořádání výškové regulace nevychází 

ze skutečného stavu. Např. v lokalitě č. 068 je uvedeno číslo 6. Stávající budova T – Mobile má však 

podlaží sedm. V lokalitách rodinných domů je uvedeno číslo 2. Většina rodinných domů má  však dvě 

nadzemní podlaží a podkroví (často i obytné). Jaká je definice „podlaží“ a „podkroví“ v Metropolitním 

plánu a odpovídá Pražským stavebním předpisům? Podlaží v rodinném domě a v administrativní 

budově či nákupním centru (to vše je v tzv. „obytném území“ dohromady) jsou výškově značně 

rozdílná, což vyplývá z dalších předpisů pro navrhování staveb. Je tedy počet podlaží objektivní 

regulativ? Uspořádání do čtvercové sítě vede k tomu, že čísla nejsou tam, kde mají být, jsou 

zaznamenána např. i v lese, na vodní ploše či na ploše, kde žádná budova není. V tomto je výkres 

zmatečný a nepoužitelný. Sídliště Jižní město I bylo prostorově komponováno mj. za použití kontrastu 

hmot, tj. dlouhé nižší kvádry jsou kombinovány se štíhlými  kvádry orientovanými na výšku. Jednotný 

celek tvoří domy o 6 – 8 podlažích (i nižší) i domy s 20 podlažími. Při jakémkoliv doplňování zástavby 

(zejména nedostavěných center u stanic metra) nelze vycházet z čísel počtu podlaží stanovených 

závazně Metropolitním plánem. Z tohoto, případně z nějakých průměrných výšek, by vznikl paskvil. 

Je zde třeba vycházet i z dalších urbanistických a architektonických kompozičních kategorií, které 

však územní plán neobsahuje. Se všemi navrženými  výškami 25 podlaží na území MČ Praha 11 

nesouhlasíme. Případný návrh takto vysokých budov by v rámci center u stanic metra musel být 

prověřen urbanistickou studií. Takto vysoké budovy musí mít celopražskou koncepci a nemohou být 

po městě náhodně roztroušeny. Centrum u stanice metra Opatov je součástí řešeného území 

připravovaného podnětu na pořízení regulačního plánu. Dále nesouhlasíme s výškou 2 podlaží 

v lokalitě č. 617. Jedná se o „zastavitelnou produkční rozvojovou plochu“, která může přinést 

obyvatelům MČ Praha 11 pracovní příležitosti a není zřejmé její konkrétní využití a zástavba, která by 

mohla být i vyšší. Také území Na Jelenách je součástí řešeného území připravovaného podnětu 

na pořízení regulačního plánu. Dále nesouhlasíme s výškou 12 podlaží u objektů č.p. 2021 a 2013 

v k.ú. Chodov v lokalitě č. 542. Výška budov by měla zůstat stávající. 

 

25) Pěší propojení dvou míst ve městě vyzn. tečkovanou fialovou čarou je ve výkresu navrženo z Kulatého 

Chodovce k ulici Mírového hnutí a v okolí stanice metra Háje. Předpokládáme, že se jedná pouze 

o orientační údaje, neboť směry jsou zakresleny přes „zastavitelnou obytnou rozvojovou plochu“ a 

přes „zastavitelnou obytnou transformační plochu“, v nichž není dosud navržen konkrétní způsob 
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využití a zástavby. V Rozvaze o území městské části – interaktivní aplikaci jsme takovýchto propojení 

(nejen pěších, ale i cyklistických) požadovali vícero, zejména mezi oběma částmi území MČ Praha 11 

rozdělenými D1 a dalšími dopravně významnými frekventovanými komunikacemi a mezi MČ Praha 

11 a MČ Praha 4. Dále není zřejmé, proč je zakresleno stávající propojení pod komunikací 5. května, 

když ostatní stávající propojení zakreslena nejsou. Nově navrhované „napojení ulic ve městě“ 

vyzn. fialovou čarou se navrhuje v rámci Kulatého Chodovce (odnikud nikam) a mezi ulicemi 

Bartůňkova a Chilská. Celá lokalita č. 156 potřebuje vyhovující napojení na nadřazený komunikační 

systém, to samé území při severozápadním kvadrantu křižovatky D1 x Chilská x Opatovská a východní 

část území MČ Praha 11 při ulici Exnárova. Rozšíření Exnárovy ulice by bylo vhodné zakotvit jako 

veřejně prospěšnou stavbu. Z podkladů není zřejmé, zda jsou zobrazena stávající napojení či nová, zda 

jsou všechna či některá chybí a zda budou zobrazena v samostatném výkresu dopravy. Není zřejmé, 

zda se propojení týkají i cyklistiky. Není zřejmé, zda se jedná o orientační nebo závazné údaje.  

 

26) Z podkladů není jasné, co je míněno pojmy „transformační“ a „rozvojová“ plocha. Předpokládáme, že 

transformační plocha je plocha již využitá a zastavěná (i částečně) a plocha rozvojová je dosud 

nevyužitá očekávající nový rozvoj. Není zřejmé, proč jsou níže vyjmenované plochy označeny 

ve výkresu svislou červenou šrafou jako „zastavitelná obytná transformační plocha“, když jsou nyní 

bez využití. Jedná se o plochy dle současně platného územního plánu: OB-F, VV a IZ při ulici 

Ryšavého, SV, ZVO a IZ při ulici 5. května, všechny plochy SV jižně od OC Chodov, VV 

při křižovatce Opatovská x Novomeského a  SV-S, SV-K, SV-F, OB-F a OB-D při jižní straně ulice 

Opatovská u stanice metra Háje. 

 

27) Za „obytnou transformační plochu“ nelze považovat OC Chrpa č.p. 2021 v k.ú. Chodov v lokalitě 

č. 542 a plochu dle současně platného územního plánu OB-C mezi budovami č.p. 672 a 673 v k.ú. Háje 

(MČ Praha 11 podala podnět na pořízení změny současně platného územního plánu na park). „Obytnou 

transformační plochu v lokalitě č. 408 požadujeme zmenšit na plochu vymezenou ulicemi Türkova, 

Starochodovská, V Benátkách. 

 

28) Oblast Trojmezí je ve výkresu vyznačena jako „nezastavitelná přírodní transformační plocha“. 

V Zásadách územního rozvoje je označena jako „rozvojová oblast zeleně Z/1“. Lokalita č. 815 

Trojmezí je rozlohou větší než Z/1. Je rozšířena o část území severně od ulice Mírového hnutí. 

Domníváme se, že charakteristika lokality č. 815 by měla odpovídat nadřazené územně plánovací 

dokumentaci a stejně tak její vymezení. Část území, která byla do lokality nad rámec Zásad územního 

rozvoje přiřazena, je živou součástí MČ Praha 11 a neměla by být součástí Trojmezí. Opět zde není 

vyhověno předanému podkladu Představě rozvoje MČP11 pro potřeby zpracování Metropolitního 

plánu – lokality. 

 

29) Část území MČ Praha 11 severně od Výstavní ulice je zřejmě součástí lokality č. 878, která je 

„nezastavitelná rekreační stabilizovaná“. Toto území by mělo být spíše „rekreační transformační 

plochou“ nebo „přírodní transformační plochou“, protože se domníváme, že současný devastovaný 

stav je nevyhovující a bylo by vhodné ho zlepšit. V současně platném územním plánu jsou v místě 

převážně funkční plochy SP a SO1,3.  

 

30) Za „nezastavitelné rekreační transformační plochy“ nelze považovat plochy v lokalitě č. 408 

dle současně platného územního plánu ozn. jako IZ při D1 a při ulici Pod Chodovem.  

 

31) Z výkresu vyplývá, že plocha v současně platném územním plánu ozn. VN-F při ulici Türkova je 

součástí lokality č. 156 v území obytném. Z důvodu dobré dostupnosti a situování při rušných 

komunikacích požadujeme tuto plochu zajistit tak, aby nebyla určena pro bydlení, ale pro vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci nerušící výroby, obchodu a služeb (bez výstavby monobloku typu 

hypermarketu). 
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32) Za součást zastavitelné transformační obytné plochy v lokalitě č. 068 nelze považovat plochy 

tč. ozn. v platném Územním plánu s. ú. hl. m. Prahy jako ZP a PS. Požadujeme je přeřadit do sousední 

lokality č. 877. 

 

33) Zastavitelné transformační obytné plochy v lokalitě č. 547 ozn. 411/547/2039 (Háje), 411/547/2038 

(Opatovská) a 411/547/2040 (Hviezdoslavova) požadujeme zařadit mezi plochy s procentuálně 

stanoveným podílem občanské vybavenosti. 

 

34) Zastavitelnou produkční rozvojovou plochu v lokalitě č. 617 Na Jelenách požadujeme zařadit mezi 

plochy s procentuálně stanoveným podílem občanské vybavenosti. Požadujeme zde hlavní využití 

pozemků pro nerušící výrobu s vyšší přidanou hodnotou s nabídkou kvalifikovaných míst, pro vědu, 

výzkum a vzdělávání a navazující obchod a služby. 

 

35) Není zřejmé, proč je ve výkresu zakresleno pouze Švandrlíkovo náměstí v lokalitě č. 408, v lokalitách 

č. 542 a č. 543 jsou další náměstí – Pošepného, Jírovcovo. V lokalitách č. 068 na Roztylech, č. 069 u 

stanice metra Opatov, č. 069 na místě kruhového objezdu „Litochlebské náměstí“, č. 547 u stanice 

metra Háje, č. 543 u stanice metra Chodov, a č. 617 Na Jelenách by měl být stanoven požadavek na 

vytvoření nových náměstí. Tento požadavek je reálný, neboť využití lokalit (resp. přestavba) včetně 

nové zástavby se budou teprve tvořit. Stejně tak by požadavek na vytvoření náměstí měl být v lokalitě 

č. 156, neboť tato lokalita po léta budovaná tzv. „salámovou metodou“ takovýto prostor nemá a jsou 

v ní plochy, které by tento požadavek mohly uspokojit. Všechna náměstí požadujeme zakotvit jako 

veřejně prospěšná opatření. U stanice metra Opatov požadujeme náměstí „metropolitní úrovně“. 

Ostatní náměstí požadujeme jako „čtvrťová“. 

 

36) Chilskou ulici požadujeme vyznačit jako „městskou třídu metropolitní úrovně“. Jako „městské třídy 

čtvrťové úrovně“ požadujeme vyznačit: Opatovskou ulici od stanice metra Háje ke křižovatce s ulicí 

Hlavatého, Opatovskou ulici mezi křižovatkami s ulicí Ke Kateřinkám a s ulicí Metodějova, 

Hviezdoslavovu ulici od Litochlebského náměstí ke křižovatce s ulicí Prašná, Roztylskou ulici mezi 

křižovatkami s ulicí Pod Chodovem a s ulicí Cigánkova, Türkovu ulici od litochlebského náměstí ke 

křižovatce s ulicí Květnového vítězství. 

 

37) Ve výkresu není severně od Výstavní ulice srozumitelné vymezení zastavěného území.  

 

 

Přílohy: 

 

1) Usnesení RMČP11 č. 0316/8/R/2013 ze dne 03.04.2013 k návrhu zadání Metropolitního plánu 

2) Usnesení RMČP11 č. 0699/19/R/2015 ze dne 13.05.2015 k Metropolitnímu plánu 

3) Představa rozvoje MČP11 pro potřeby zpracování Metropolitního plánu – lokality, ze dne  30.09.2013 

(grafická část) 

4) Doplnění představy rozvoje - Stávající parky a návrhy parků, z 09.12.2013 

5) Metropolitní plán – doprava na území MČ Praha 11, ze dne 25.06.2015 

 

Přílohy  viz https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-

plan/novy-uzemni-plan-hl-m-prahy-metropolitni-plan.html 

https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-plan/novy-uzemni-plan-hl-m-prahy-metropolitni-plan.html
https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/strategicke-a-uzemni-planovani/uzemni-plan/novy-uzemni-plan-hl-m-prahy-metropolitni-plan.html

