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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)  

 
 



                                                               P íloha . 1.1. usnesení 
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Návrh zadání regula!ního plánu území Opatov � Na Jelenách, M" Praha 11, 
k.ú. Chodov 

11. verze - 2016_05_20  

a) vymezení #e�eného území 
Území øe�ené RP se nachází na území mìstské èásti 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 køi�ovatky 

Litochlebské námìstí ohranièené stávající zástavbou a Centrálním parkem (lokalita Opatov) a o území 
vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lokalita Na Jelenách).  Nedílnou souèástí lokalit je 
pøilehlý páteøní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáèírnì, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská).  

Hranice øe�eného území jsou vyznaèeny v grafické pøíloze è. 1 návrhu zadání, seznam dotèených 
pozemkù je v pøíloze è. 2 návrhu zadání. V logické funkèní, provozní èi jiné potøebné návaznosti mù�e 
RP rozsah øe�eného území pøesáhnout. 

b) po�adavky na vymezení pozemk$ a jejich vyu�ití 
Vyu�ití pozemkù bude vycházet z ÚPn. RP nebude vymezovat nové zastavitelné pozemky. Regulativy 

ÚPn stanovující míru vyu�ití pozemkù není tøeba v�dy vyèerpat (napø. z dùvodù urbanistických, 
architektonických, dùvodù pøekroèení limitù dopadu na �ivotní prostøedí a zdraví obyvatel, atp.). 

To znamená, �e KPP mù�e být ni��í a KZ vy��í z dùvodu posílení ploch zelenì v zastavitelném území. 
RP stanoví vzájemnou podmínìnost vyu�ití pozemkù v øe�eném území a podmínìnost vyu�ití 
pozemkù v øe�eném území ve vztahu k vyu�ití pozemkù, stavbám a opatøením mimo øe�ené území. 
Pro vymezení pozemkù a jejich vyu�ití mù�e být stanovena etapizace. 

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

1) bydlení 
2) veøejná infrastruktura (dle §2, odst. 1, písm. k) SZ) 
· dopravní infrastruktura (napø. pozemní komunikace, odstavné a parkovací plochy) 
· technická infrastruktura (napø. liniová vedení sítí technického vybavení území a s nimi související 

stavby a zaøízení, stavby pro sni�ování ohro�ení území pohromami, stavby a zaøízení odpadového 
hospodáøství)  

· obèanské vybavení (napø. slou�ící pro výzkum, vzdìlávání, výchovu, sociální slu�by, zdravotní 
slu�by, kulturu, církev, veøejnou správu) 

· veøejné prostranství (zejména pozemní komunikace pro obsluhu území navazující na stávající 
páteøní systém komunikací a dal�í prostranství umo�òující shroma�ïování, spoleèenské vy�ití a 
rekreaci obyvatel)  

3) nebytové funkce komerèní (napø. neru�ící výrobu, obchod, slu�by, sport, administrativu, kulturu, 

ubytování, turistiku) 

4) plochy s pøeva�ujícím pøírodním charakterem (napø. pozemky krajinné vegetace, mìstské zelenì, 

parky a parkovì upravené plochy, vodní plochy a prvky)  

Dále budou v øe�eném území vymezeny pozemky pro veøejnì prospì�né stavby a veøejnì prospì�ná 
opatøení (ve smyslu §2, odst. 1, písm. l) a m) SZ). 

                             P íloha . 1.2 usnesení 
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RP vymezí pozemky tak, aby stavební pozemky a nestavební pozemky, které to charakterem svého 
vyu�ití vy�adují, mìly pøístup z veøejné komunikace.  

Vyu�ití jednotlivých pozemkù a staveb na nich nebo vyu�ití územnì, funkènì, provoznì èi jinak 
souvisejících souborù pozemkù a staveb na nich bude pøednostnì navr�eno jako polyfunkèní (vyjma 

pozemkù pro individuální bydlení). RP mù�e stanovit uspoøádání jednotlivého rozdílného vyu�ití 
staveb na pozemcích (napø. horizontálnì). 

Vyu�ití jednotlivých pozemkù a staveb na nich nebo vyu�ití územnì, funkènì, provoznì èi jinak 
souvisejících souborù pozemkù a staveb na nich umo�ní na vlastních pozemcích: 

· likvidaci de��ové vody pøednostnì zpìtným vyu�itím èi vsakem  
· øe�ení dopravy v klidu pro potøeby vyu�ití pozemkù a staveb na nich  

Lokalita Opatov 

RP v lokalitì Opatov navrhne vyu�ití pozemkù pro mìstské centrum se stavbami urèenými pøednostnì 
pro funkce celomìstského významu. V lokalitì Opatov bude nejintenzivnìj�í míra vyu�ití území 
v tì�i�ti lokality, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, kde budou pozemky urèeny 
pøednostnì pro obèanské vybavení a nebytové funkce komerèní s doplòkem funkce obytné. Smìrem 
k hranicím øe�eného území se bude míra vyu�ití pozemkù sni�ovat. Pøi západním a východním okraji 
lokality mù�e narùstat podíl vyu�ití pro bydlení spolu s potøebným základním obèanským vybavením.  

RP v lokalitì Opatov navrhne øe�ení pøechodu mezi lokalitou a stávající okolní zástavbou. RP navrhne 

v ji�ní a severozápadní èásti lokality ukonèení obytné zástavby Starého Chodova.  

Lokalita Na Jelenách 

RP v lokalitì Na Jelenách navrhne hlavní vyu�ití pozemkù pøednostnì pro neru�ící výrobu s vy��í 
pøidanou hodnotou s nabídkou kvalifikovaných pracovních míst. Dále navrhne vyu�ití pozemkù pro 

vìdu, výzkum a vzdìlávání a navazující obchod a slu�by. V lokalitì Na Jelenách bude vytvoøeno nové 
pøirozené tì�i�tì lokality vyznaèující se  intenzivnìj�í mírou vyu�ití území ne� v ostatních èástech 
lokality.   

RP  v lokalitì Na Jelenách navrhne v severozápadní èásti øe�ení pøechodu mezi lokalitou a stávajícím 
komplexem administrativních budov. 

c) po�adavky na umíst%ní a prostorové uspo#ádání staveb 

RP bude vycházet z platné územnì plánovací dokumentace hl. m. Prahy. RP stanoví vzájemnou 
podmínìnost staveb èi opatøení v øe�eném území a podmínìnost staveb èi opatøení v øe�eném území 
ve vztahu k vyu�ití pozemkù, stavbám a opatøením mimo øe�ené území. Pro umístìní a prostorové 
uspoøádání staveb mù�e být stanovena etapizace. 

V øe�eném území budou stanoveny tyto regulativy: 

1) ulièní èáry 

2) stavební èáry; podle potøeby té� napø. s rozli�ením pro parter, typické podla�í, ustupující 
podla�í atp. 

3) základní hmotové, objemové a tvarové øe�ení budov nebo jejich èástí; podle potøeby té� KPP, KZ 

a KZP (dle ÚPn) a koeficient vsaku (dle ÈSN 75 9010 Vsakovací zaøízení srá�kových vod) 

4) maximální a minimální vý�ka zástavby jednotlivých stavebních pozemkù (tj. vý�ky øíms a atik) 

5) vhodná místa pro vý�kové èi hmotovì rozmìrné dominanty 
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6) v rámci veøejného prostranství vhodná místa a základní podmínky pro umístìní staveb a zaøízení 
slou�ících pro orientaci, informaci a oznaèení budov a staveb a zaøízení pro reklamu 

7) podle potøeby umístìní podzemních prostor a staveb, zejména podzemních gará�í, a sjezdù 
z veøejného prostranství na pozemky nebo do gará�í  

Lokalita Opatov 

V tì�i�ti lokality Opatov v mìstském centru, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, 

budou pøednostnì soustøedìny stavby s funkcemi celomìstského významu, tj. obèanské vybavení a 
nebytové funkce komerèní s doplòkem funkce obytné.  

V mìstském centru bude zástavba intenzivní a vygradovaná, smìrem k hranicím øe�eného území se 
bude zástavba sni�ovat a rozvolòovat a pøizpùsobovat se hmotovì a funkènì zástavbì okolní stávající 
(napø. na západì Starému Chodovu, na východì panelovému sídli�ti). 

Parter staveb v  mìstském centru bude pøednostnì vyu�it pro nebytové funkce komerèní a obèanské 
vybavení a bude vzájemnì interaktivní s navazujícím pøimìøenì uspoøádaným, kapacitním a funkèním 
pøilehlým veøejným prostranstvím. Parterem se míní podla�í stavby, z nìho� je vstup na veøejné 
prostranství, parter mù�e být i vícepodla�ní. Celé centrum bude pohodlnì a bezbariérovì horizontálnì 
i vertikálnì prostupné. Parter staveb mù�e být v øe�eném území prota�en i podél navazujících ulic 

(napø. Hviezdoslavova, Opatovská) a i podél nových ulic, umo�ní-li to v místì stavebnì technické a 
pøírodní podmínky.  

Lokalita Na Jelenách 

V  lokalitì Na Jelenách bude zástavba uspoøádána jako bloková obklopující centrální veøejné 
prostranství.  

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

Hodnoty dle ÚAP 2014: 

· pohledový horizont II. historického jádra � oblast viditelná z PPR a jejího ochranného pásma 

· pohledovì exponovaný svah (pøi D1 � Na Jelenách) 
· cenný urbanistický soubor (bez památkové ochrany, zalo�ený po r. 1920) panelové zástavby 

Ji�ního Mìsta I  
· Centrální park 

· Centrální park kompozièní osa Opatov � Háje pøes Centrální park, kompozièní osa ulice 
Hviezdoslavova 

· pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy  
· pietní místo severnì od Litochlebského námìstí (pomník padlých z 1. svìtové války z Chodova) 

· zemìdìlská pùda I. a II. tøídy ochrany v lokalitì Na Jelenách 

Dal�í hodnoty: 

· stanice metra Opatov 

· cyklistické trasy a stezky v území (A22, Greenway Praha �Wien) 

· park okolo pietního místa severnì od Litochlebského námìstí 
· vzrostlá zeleò s izolaèní funkcí severovýchodnì od Litochlebského námìstí na pozemcích 

parc.è. 1366/1, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 2014/393, 2028/1 v k.ú. Chodov 
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· vzrostlá zeleò s izolaèní funkcí na severovýchodní stranì køi�ovatky Chilská x Opatovská x D1 na 

pozemcích parc.è. 2014/409, 2014/490, 2022/1, 2031/1, 2031/5, 2031/23, 2031/131, 2031/250 

v k.ú. Chodov 

· objekt domu s peèovatelskou slu�bou è.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici �alounova (v tìsné blízkosti 
øe�eného území) 

· dal�í hodnoty zji�tìné na základì prùzkumu (zejména v lokalitì Na Jelenách) 

e) po�adavky na #e�ení ve#ejné infrastruktury 

Øe�ení veøejné infrastruktury v RP bude obsahovat:  

Návrh dopravní infrastruktury  

Øe�ené území je napojeno na pøilehlý páteøní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáèírnì, 
Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, Roztylská, K Hrnèíøùm, Kunratická spojka). RP navrhne 

dopravní napojení øe�eného území na tento páteøní systém.  

RP navrhne pro dopravu tranzitní i cílovou dostateènì kapacitní a bezpeènou úpravu køi�ovatek 

Chilská x Opatovská x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrnèíøùm a Na Jelenách x Roztylská 
x U Kunratického lesa x Kunratická spojka. Komunikace Chilská bude øe�ena jako mìstská tøída 
s provozem veøejné hromadné dopravy s pøímou vazbou dopravní obsluhy na pøilehlou zástavbu a 

s omezením tranzitní dopravy. Tranzitní dopravou se míní prùjezdná doprava z okraje mìsta do centra 
mìsta (pøípadnì i dále) a zpìt pøes øe�ené území, pøièem� øe�ené území není jejím cílem. 

Návrh komunikací bude respektovat budoucí umístìní tramvajové tratì dle zmìny ÚPn è. 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 zamìstnance) budou øe�ena mimo veøejné 
prostranství na vlastních pozemcích, a to s ohledem na bezprostøední komfortní dostupnost stanice 
metra. 

Projektant návrhu RP provìøí mo�nost øe�ení sní�ení deficitu dopravy v klidu na Ji�ním Mìstì. 

Kapacita P + R v øe�eném území nepøekroèí 300 stání pro osobní automobily. Pro parkování P + R 
budou navr�ena podzemní parkovi�tì. 

V lokalitì Opatov bude souèástí mìstského centra významný dopravní uzel umo�òující bezpeèný a 
pohodlný pøestup metro x pozemní veøejná hromadná doprava x P + R a v budoucnu i tramvaj. RP 

provìøí mo�nost zøízení druhého výstupu ze stanice metra Opatov. Souèástí dopravního uzlu bude 
zaji�tìní dostateènì kapacitního zázemí a sociálního zaøízení pro pracovníky veøejné hromadné 
dopravy. 

Prostor pro zastávky a terminály pozemní veøejné hromadné dopravy se navrhne s ohledem 

na plánované øe�ení po zprovoznìní takových staveb a opatøení mimo øe�ené území, které mohou 
øe�ené území ovlivnit (napø. stavba stanice metra D v Písnici vèetnì terminálu autobusù veøejné 
dopravy). 

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

Cyklistické trasy a stezky procházející øe�eným územím budou zachovány a podpoøeny. 
V logické návaznosti na okolí øe�eného území se navrhnou cyklistické trasy a stezky nové. RP navrhne 

bezpeèné cyklistické propojení Centrální park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov (s mo�ností 
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dal�ího propojení na sídli�tì Ji�ní Mìsto II a Kunratický les) a Ke Stáèírnì � Litochlebské námìstí � 

Opatov � Na Jelenách � �eberov. 

Øe�ené území bude dobøe a bezbariérovì prostupné hustou sítí komunikací pro pì�í, zejména 
v mìstském centru v lokalitì Opatov. RP navrhne pohodlné a bezbariérové pì�í propojení Centrální 
park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov (s mo�ností dal�ího propojení na sídli�tì Ji�ní Mìsto II a 

Kunratický les) a  Ke Stáèírnì � Litochlebské námìstí � Opatov � Na Jelenách � �eberov. 

Návrh technické infrastruktury  

RP navrhne novou technickou infrastrukturu a úpravu stávající technické infrastruktury pro optimální 
obsluhu øe�eného území, tj. zásobování vodou, plynem, teplem, elektrickou energií, dal�í slaboproudé 
rozvody, kanalizaci de��ovou a spla�kovou a stavby a zaøízení pro nakládání s odpady a stavby pro 

sni�ování ohro�ení území pohromami. Toto v�e bude navr�eno v návaznosti na veøejnou infrastrukturu 

stávající a se zohlednìním veøejné infrastruktury nadmístního významu (stávající i plánované).  Návrh 
bude projednán a koordinován s vlastníky veøejné infrastruktury. Koordinace bude vìcná i èasová, aby 
v dùsledku realizace vyu�ívání pozemkù a výstavby nedocházelo k opakovanému naru�ování dodávek 
a provozu. Trasy liniového vedení technické infrastruktury budou prioritnì racionálnì sdru�ovány ve 

spoleèných trasách a s trasami dopravní infrastruktury. 

RP navrhne, aby v rámci hospodaøení s de��ovou vodou byla uplatòována �Strategie adaptace 

pøizpùsobení se zmìnì klimatu v podmínkách ÈR� schválená usnesením vlády è. 1204/15 
dne 12.10.2015, vèetnì uplatnìní lokálních podrobnìj�ích strategií, které jsou jí podøízeny.  

V lokalitì Na Jelenách bude novì nahrazen asanovaný sbìrný dvùr (pùvodnì na pozemcích 
parc.è. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov pøi ulici Bartùòkova). 

Návrh obèanského vybavení  

Obèanské vybavení celomìstského (nadmístního) významu bude pøevá�nì soustøedìno v tì�i�ti 
lokality Opatov v mìstském centru v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice.  

V lokalitì Opatov budou vymezeny pozemky pro základní obèanské vybavení potøebné pro bydlení a 

èinnost v této lokalitì, pøípadnì pro zlep�ení dostupnosti základního obèanského vybavení z pøilehlých 
obytných lokalit. 

V lokalitì Opatov bude vymezen prostor pro stavbu: 

· víceúèelového kapacitního sálu (napø. pro divadlo, plesy a dal�í spoleèenské akce), a to i jako 

souèást jiné stavby  
· administrativní budovy vhodné pro radnici mìstské èásti Praha 11 (s odpovídající kapacitou a 

umístìním) 

V lokalitì Opatov bude na vhodném místì vymezen prostor pro stavbu zaøízení zabezpeèujícího 
zdravotnické a sociální slu�by pro seniory a osoby nemocné, se sní�enou schopností pohybu a 
orientace, bez schopnosti vlastní celodenní samostatné péèe a prostor pro azylový dùm. 

Návrh veøejného prostranství 

RP navrhne veøejné prostranství. Systém navr�eného veøejného prostranství se napojí na stávající 
okolní veøejné prostranství. Veøejným prostranstvím bude zaji�tìno zejména plynulé, bezpeèné a 
atraktivní pì�í a cyklistické propojení Centrální park � Opatov � Na Jelenách/Starý Chodov 
(s mo�ností dal�ího propojení na sídli�tì Ji�ní Mìsto II a Kunratický les) a  Ke Stáèírnì � Litochlebské 
námìstí � Opatov � Na Jelenách � �eberov. 
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V lokalitì Opatov bude vìnována zvlá�tní pozornost kvalitì veøejného prostranství v prostoru 

mìstského centra a jeho propojení s parterem pøilehlých budov. Souèástí mìstského centra bude hlavní 
námìstí jako kapacitní, reprezentativní a celomìstsky presti�ní funkèní veøejný prostor. Bude mít 
vazby na Centrální park. 

V tì�i�ti lokality Na Jelenách bude v rámci nové výstavby vymezeno odpovídající veøejné 
prostranství. 

Veøejné prostranství bude dle po�adavkù na rozsah a zpùsob u�ívání a na okruh u�ivatelù 
hierarchizováno na prostranství: 

· celomìstského významu (zejména námìstí u stanice metra Opatov a jeho bezprostøední okolí, 
Chilská ulice) 

· nadmístního významu (zejména v lokalitì Na Jelenách) 
· místního významu (slou�ící zejména pro místní obyvatele) 

Veøejné prostranství bude mít zaji�tìno veøejné osvìtlení. Stavby a zaøízení na veøejném prostranství 
urèené pro nakládání s odpady budou pøednostnì navr�eny pod zemí.  

Jednotlivé èásti veøejného prostranství budou splòovat takové po�adavky na uspoøádání a vybavení, 
aby mohly co nejlépe a co nejbezpeènìji slou�it své hlavní funkci a úèelu (napø. provozu vozidel, 

pì�ímu provozu, shroma�ïování, reprezentaci, rekreaci atp.). 

Jednotlivé èásti veøejného prostranství budou pøimìøenì svému úèelu vybaveny zelení (døeviny, 
trávník, stromoøadí atp.), vodními prvky, umìleckými prvky a mìstským mobiliáøem. 

RP urèí základní podmínky a vhodná místa pro umístìní staveb a zaøízení slou�ících pro orientaci, 
informaci a oznaèení budov a staveb a zaøízení pro reklamu ve veøejném prostranství. 

f) po�adavky na ve#ejn% prosp%�né stavby a na ve#ejn% prosp%�ná opat#ení 
RP bude vycházet z platné územnì plánovací dokumentace hl. m. Prahy. V ÚPn je v lokalitì Opatov 
po obou stranách Chilské ulice ve funkèní plo�e SMJ plovoucí znaèka DH � 2 x 8/DR/11 parkovi�tì 
P + R Opatov. V tìsné blízkosti øe�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 (zmìna 
ÚPn è. Z 2798/00).  

RP vymezí veøejnì prospì�né stavby a veøejnì prospì�ná opatøení v rozsahu nezbytném pro realizaci 
navr�eného øe�ení. Navr�ené veøejnì prospì�né stavby a navr�ená veøejnì prospì�ná opatøení budou 
zakresleny ve výkresové èásti a popsány v textové èásti. U pozemkù navr�ených pro mo�nost 
vyvlastnìní a pøedkupní právo se uvedou èísla parcelní a katastrální území. 

g) po�adavky na asanace 

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

· sbìrný dvùr na pozemcích parc.è. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov pøi ulici Bartùòkova, 

nepovolená stavba v nesouladu s vyu�itím funkèním plochy dle ÚPn  
· objekt è.p. 1761 v k.ú. Chodov pøi ulici Saudkova, bývalá telefonní ústøedna, plánovaná zmìna 

vyu�ití (rekonstrukce nebo po odstranìní novostavba), pro potøebu stavby poøizována zmìna ÚPn 
è. 2799/00 
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· høi�tì na pozemcích parc.è. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. Chodov, nevyu�ívané sportovi�tì 
v blízkosti køi�ovatky 

· �Betonárka Chodov� na pozemcích parc.è. 2105/1, 2105/113, 2105/114, 2105/116, 2105/117, 

2105/125, 2105/126 v k.ú. Chodov pøi ulici Na Jelenách, doèasná stavba s dobou trvání do 
31.12.2017 

· okru�ní køi�ovatka Litochlebské námìstí 

Tyto a pøípadnì dal�í stavby a plochy vytipované zpracovatelem návrhu RP budou nejprve provìøeny 
a po následné dohodì s poøizovatelem RP pøípadnì 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 øe�ené území se zohlednìním dal�ích po�adavkù vyplývajících z ní�e uvedených známých 
zámìrù a projektù v území, limitù a problémù, to v�e ve vzájemné koordinaci.  

1) Zámìry, projekty, problémy, limity, ve znìní  ÚAP 2014: 

Zámìry a projekty v øe�eném území 

· ZT-26 Obnova a zdvojení vodovodních øadù (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 

Zámìry a projekty mimo øe�ené území, které mohou øe�ené území ovlivnit: 

· ZT-3 Retenèní nádr� na Ko�íkovském potoce (RN Chodovec) 
· PT-3 Vedení 110 kV Chodov � Uhøínìves-Mìcholupy 

· PD-1 Výstavba trasy I.D metra v Praze Námìstí Míru � Depo Písnice (vèetnì depa) 
· PD-8 Pra�ský okruh, úsek Bìchovice � D1 

· PD-16 Vestecká spojka v úseku ZKZP � silnice II/603 

· PD-27 Exit 4 D1 a dopravní pøipojení ZKZP 

Problémy v øe�eném území: 

· nedostatky stávající mimoúrovòové køi�ovatky Exit 2 (Brnìnská x Chilská) 
· problematický pøestupní terminál veøejné dopravy Opatov   

· zastavìné území s deficitem parkù 

· liniové zdroje zneèi�tìní ovzdu�í ménì jak 20 Nox t/rok/km! � místní komunikace I. a II. tøídy   

· liniové zdroje zneèi�tìní ovzdu�í více jak 20 Nox t/rok/km! � dálnice D1 

Limity v øe�eném území: 

· metro vèetnì stanice (ochranné pásmo metra) 
· zemìdìlská pùda I. a II. tøídy ochrany v lokalitì Na Jelenách 

· bezpeènostní pásmo VTL plynovodu v ji�ní a západní èásti lokality Na Jelenách 

· VTL regulaèní stanice - 351 JI�NÍ MÌSTO - ZÁPAD 

· významné vodovodní øady vèetnì ochranných pásem v západní èásti lokality Na Jelenách 
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· elektronická komunikaèní vedení vèetnì ochranných pásem procházející øe�eným územím 

· dálnice D1, místní komunikace I. tøídy (Na Jelenách, Roztylská, Chilská, Türkova, Opatovská) a 

II. tøídy (Hviezdoslavova a Ke Stáèírnì) 
 

2) Dal�í plánované stavby, problémy, limity vycházející kromì  ÚAP i ze skuteèného èi plánovaného 

 stavu øe�eného území: 
 

Dal�í plánované stavby v øe�eném území, které RP provìøí z hlediska jejich souladu se zadáním RP a  
veøejným zájmem: 

· �Litochlebský park�, novostavba vý�kové administrativní budovy na pozemcích parc.è. 1205/3, 
1328/3, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2, 1360/4, 1361, 1367, 1369, 1370/2 v k.ú. Chodov, vydáno 
územní rozhodnutí ÚMÈ Praha 11, odborem výstavby è.j. MCP11/14/035515/OV/Duk 

ze dne 11.07.2011, provedená úprava ÚPn pro potøebu stavby è. U 0870/2010 zru�ena rozsudkem 
mìstského soudu v Praze è.j. 5 A 193/2012-86 ze dne 13.06.2014, nesouhlasné usnesení RMÈ 
Praha 11 è. 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.è. 2031/17 v k.ú. Chodov, nesouhlasné usnesení RMÈ Praha 11 è. 0957/27/R/2015 
ze dne 30.06.2015 

· �P + R Opatov�, novostavba hromadných gará�í na pozemcích parc.è. 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 RMÈ Praha 11 è. 0458/13/R/2015 ze dne 07.04.2015 

· objekt è.p. 1761 v k.ú. Chodov, plánovaná zmìna vyu�ití (rekonstrukce nebo po odstranìní 
novostavba), pro potøebu stavby poøizována zmìna ÚPn è. 2799/00 

· objekt è.p. 2286 v k.ú. Chodov, plánovaná zmìna vyu�ití a rekonstrukce areálu bývalého 
autoservisu  

· prùbì�ná dostavba Centrálního parku, ukonèení dle usnesení ZHMP è. 2/41 ze dne 18.12.2014 

· �OC Na Jelenách obchodní centrum s ÈSPHM a myèkou  Na Jelenách Praha 11�, novostavba 
areálu maloobchodní velkoprodejny GLOBUS na pozemcích parc.è. 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 RMÈ Praha 11 è. 0912/26/R/2015 ze dne 
23.06.2015  

Dal�í problémy v øe�eném území: 

· individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového vyu�ití doposud nezastavìného 
území nebo zmìn vyu�ití zastavìných èástí území jednotlivými subjekty bez vzájemných ohledù, 
to v�e související se strukturou majetkoprávních vztahù k pozemkùm a stavbám na nich 

· v lokalitì Opatov nedobudování mìstského centra souèasnì s realizací døívìj�í tzv. �komplexní 
bytové výstavby� ze 70. a 80. let 20. století  

· okru�ní køi�ovatka Litochlebské námìstí 
· dlouhodobé nedefinovatelné praktické vyu�ití vìt�iny území, na které si obyvatelé zvykli 
· sporné u�ívání veøejnì pøístupných ploch na soukromých pozemcích, popø. staveb slou�ících 

veøejnosti na soukromých pozemcích (napø. parkovi�tì P+R mj. na pozemcích parc.è.  2031/23, 
2031/5, 2031/131, 2031/252 v k.ú.  Chodov mezi ulicemi Chilská a Nad Opatovem) 

· výskyt asociálních jevù ve zjevnì zanedbaných a devastovaných èástech území (napø. tzv. �divoké 
parkování P + R�, bezdomovci) 

· relativnì vysoký podíl obyvatel zasa�ených nadmìrným hlukem a zneèi�tìným ovzdu�ím, 
zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním provozem 
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Dal�í limity v øe�eném území: 

· páteøní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáèírnì, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská) tvoøící spolu s køi�ovatkami Litochlebské námìstí, Chilská x Opatovská 
x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrnèíøùm a Na Jelenách x Roztylská x U Kunratického 
lesa x Kunratická spojka bariéru prostupnosti územím a generující zdroje nadmìrného hluku a 

zneèi�tìní ovzdu�í  
· ochranný zemní val na pozemcích parc.è. 2014/5, 2014/351, 2014/412, 2014/413, 2014/414, 

2889/1 v k.ú. Chodov pøi východní stranì køi�ovatky Chilská x Opatovská x D1 a podél D1, 

skládka z doby výstavby sídli�tì, a pøilehlé høi�tì na pozemcích parc.è. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. 
Chodov 

· ochranný zemní val na pozemcích parc. è. 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 pøi západní stranì køi�ovatky Na Jelenách x Chilská a podél D1 (dle ÚAP  2014 

pohledovì exponovaný svah (pøi D1 � Na Jelenách), skládka z doby výstavby sídli�tì 

· zástavba rodinných domù na Starém Chodovì a pøi ulicích Starochodovská, Bartùòkova 

a Saudkova 

· objekt è.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici �alounova, dùm s peèovatelskou slu�bou 

· staré ekologické zátì�e plo�nì významné (rozloha > 0,5 ha) vyznaèené ve výkresu 700 ÚAP 2014 

· stará ekologická zátì� z podzemních staveb a budov areálu sbìrného dvora na pozemcích 
parc.è. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov  

· bývalý podzemní kryt civilní obrany na parc.è. 1346/1 v k.ú. Chodov u objektu è.p. 1761 pøi ulici 

Saudkova 

· bezpeènostní ochrana objektu è.p. 1159 v ulici Bartùòkova, tiskárna Ministerstva vnitra ÈR 

· bezpeèností ochrana objektu èp. 1861 v ulici Cigánkova, sídlo Cizinecké policie Ministerstva 

vnitra ÈR 

· ochrana telekomunikaèního zaøízení a vysílaèe v objektu è.p. 2339 v k.ú. Chodov v ulici Malebná, 

vèetnì pøístupu 

· kromì významných vodovodních øadù vèetnì ochranných pásem v západní èásti lokality 
Na Jelenách i ochranné pásmo vodojemu a èerpacích stanic Chodová, è.p.  2258 a 2274 
v k.ú. Chodov pøi ulici Roztylská  

· rozvody zásobování elektrickou energií vyznaèené ve výkresu 720 ÚAP 2014 

· páteøní optické trasy, optické trasy, kabelovody, trasy radioreléových spojù vyznaèené ve  výkresu 
730 ÚAP 2014 

· pøestupní terminál veøejné dopravy Opatov  

3) Základní limitující po�adavky na vlastnosti povrchù staveb 

RP stanoví základní po�adavky na povrchy staveb tak, aby svìtlem, teplem, hlukem a odrazem svìtla, 
sluneèního záøení a hluku nezpùsobovaly zbyteèné nadmìrné zhor�ení �ivotního prostøedí, zejména 
obytného prostøedí. 

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 základì stanoviska pøíslu�ného dotèeného orgánu. Øe�ené území není souèástí 
ptaèí oblasti ani evropsky významné lokality. Vliv na �ivotní prostøedí, na ptaèí oblasti nebo evropsky 

významné lokality v�ak nelze zcela vylouèit. 

k) p#ípadné po�adavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
RP stanoví podmínky a po�adavky pro budoucí spoluúèast vlastníkù pozemkù nebo stavebních 
podnikatelù na vybudování nové veøejné infrastruktury nebo spoluúèast na úpravách stávající veøejné 
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 èást RP bude obsahovat: 

a) vymezení øe�ené plochy 

b) podrobné podmínky pro vymezení a vyu�ití pozemkù 

c) podrobné podmínky pro umístìní a prostorové uspoøádání staveb veøejné infrastruktury 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

e) podrobné podmínky pro vytváøení pøíznivého �ivotního prostøedí 

f) podmínky pro ochranu veøejného zdraví a pro po�ární ochranu 

g) vymezení veøejnì prospì�ných staveb, veøejnì prospì�ných opatøení, staveb a opatøení k zaji��ování 
obrany a bezpeènosti státu a vymezení pozemkù pro asanaci, pro které lze práva k pozemkùm a 

stavbám vyvlastnit 

h) vymezení veøejnì prospì�ných staveb a veøejných prostranství, pro které lze uplatnit pøedkupní 
právo, s uvedením v èí prospìch je pøedkupní právo zøizováno, parcelních èísel pozemkù, názvu 
katastrálního území a pøípadnì dal�ích údajù podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

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

j) údaje o poètu listù RP a poètu výkresù grafické èásti 

k) v pøípadì potøeby stanovení poøadí zmìn v území (etapizaci) a podmínìnost staveb a opatøení 

l) po�adavky vyplývající z dosud platného ÚPn 

Grafická èást RP bude obsahovat: 

a) výkres �ir�ích vztahù, v mìøítku 1 : 5000 (schéma) 

b) hlavní výkres obsahující hranici øe�ené plochy, vymezení a vyu�ití pozemkù a graficky vyjádøitelné 
podmínky umístìní staveb veøejné infrastruktury, v mìøítku 1:1000 
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c) výkres dopravy, v mìøítku 1 : 1000 

d) koordinaèní výkres technické infrastruktury, v mìøítku 1 : 1000 

e) výkres veøejnì prospì�ných staveb, opatøení a asanací, v mìøítku 1:1000 

f) výkres vodního hospodáøství, systému zelenì a veøejného prostranství, v mìøítku 1 : 1000 

g) v pøípadì potøeby výkres poøadí zmìn v území (etapizace) a podmínìnosti staveb, v mìøítku 1:1000 

h) výkresy dokumentující podélné a pøíèné øezy komunikací, v mìøítku 1 : 1000, 1 : 500 

Obsah odùvodnìní RP plánu: 

Textová èást odùvodnìní RP bude obsahovat: 

Textová èást odùvodnìní regulaèního plánu bude obsahovat kromì nále�itostí vyplývajících 
ze správního øádu a nále�itostí uvedených v § 68 odst. 5 SZ stavebního zákona: 

a) údaje o zpùsobu poøízení regulaèního plánu 

b) vyhodnocení koordinace vyu�ívání øe�eného území z hlediska �ir�ích územních vztahù, vèetnì 
vyhodnocení souladu RP s politikou územního rozvoje, se ZÚR a ÚPn 

c) údaje o splnìní zadání RP, popøípadì vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho pøepracování 
(§ 69 odst. 3 SZ) 

d) zdùvodnìní navr�ené koncepce øe�ení  

e) vyhodnocení pøedpokládaných dùsledkù navrhovaného øe�ení na zemìdìlský pùdní fond a na 

pozemky urèené k plnìní funkce lesa 

f) informace o výsledcích posuzování vlivu na �ivotní prostøedí 

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 dotèených orgánù podle zvlá�tních pøedpisù, popøípadì 
s výsledkem øe�ení rozporù a s ochranou práva právem chránìných zájmù dotèených osob 

Grafická èást odùvodnìní RP bude obsahovat 

a) koordinaèní výkres, v mìøítku 1:1000 

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

c) výkres pøedpokládaných záborù pùdního fondu, v mìøítku 1:1000 

Poèet vyhotovení 

Dokumentace návrhu RP bude zpracovaná v poètu pìti vyhotovení a v digitální podobì pro projednání 
na externím nosièi dat. Èistopis RP s úpravou dle aktuálních právních pøedpisù bude zhotoven v poètu 
pìti vyhotovení a v digitální podobì na externím nosièi dat.  
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Pou�ité zkratky: 

RP � regulaèní plán, SZ -  zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební 
zákon),  ÚPn � Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, ZÚR � Zásady územního rozvoje hl. m. 
Prahy, ÚAP 2014 � Územnì analytické podklady hl. m. Prahy 2014, ÈR � Èeská republika, KPP � 

koeficient podla�ních ploch, KZ � koeficient zelenì, KZP � koeficient zastavìné plochy 

(dle Metodickéko pokynu k ÚPn) 



                                                    P íloha . 1.2.1a usnesení 



                                                   P íloha . 1.2.1b usnesení 



                                               P íloha . 1.2.1c usnesení 
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                              P íloha . 1.2.2 usnesení 
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Vyhodnocení vyjádření obdržených od veřejnosti a vlastníků pozemků a staveb v řešeném území k návrhu Podnětu k pořízení regulačního plánu území 
Opatov – Na Jelenách k verzi odsouhlasené usnesením RMČP11 č. 0476/14/R/2016 dne 19.04.2016. Sestaveno dle došlých čísel jednacích. 

Vyhodnocení OÚR

subjekt a podstata připomínek vyhodnocení poznámka

1.1 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., MCP11/16/025279 
ze dne 03.05.2016

Informuje o návrhu plynofikace (nových STL řadů a 
přípojek a přeložek) pro potřeby záměru „Nový Opatov“. 
Dále informuje o dotčení páteřních vedení a zařízení 
v lokalitě Na Jelenách. Uvádí, že kapacita současných STL 
vedení a zařízení pro zásobování řešeného území je 
dostatečná. Spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
v řešeném území neplánuje vlastní investice.

Bere se na vědomí.

1.2 Upozorňuje, že zpracovatel RP musí ověřit přesnou lokaci 
plynárenských zařízení a dodržet všechna dotčená 
ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. Dále stanovuje 
podmínky pro napojování nových odběrných míst 
do distribuční soustavy, podmínky pro přeložky a požaduje 
předložení návrhu zadání a návrhu RP v procesu pořizování 
podle SZ. 

Bere se na vědomí. 

2.1 Tiskárna Ministerstva vnitra ČR, státní příspěvková 
organizace, MCP11/16/025937 ze dne 06.05.2016

Požaduje zachování nerušící výroby v objektu č.p. 1159

v k.ú. Chodov. 

Předpokládá se soulad RP s ÚPn. Objekt č.p. 1159 

v k.ú. Chodov je ve funkční ploše VN.

2.2 Požaduje zachovat k objektu č.p. 1159 v k.ú. Chodov 
příjezdovou komunikaci Bartůňkova s příjezdem 
do hlavního vjezdu a zadního traktu pro kamion s návěsy. 

Návrh zadání v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ 
stanoví, že RP navrhne dopravní napojení řešeného území 
na páteřní systém komunikací. Způsob a kapacita dopravní 
obsluhy stávajícího objektu by měl být prověřen a zohledněn 
v návrhu.

2.3 Požaduje v případě výstavby v okolí terminálu metra Opatov 
umožnit bezproblémový přístup zaměstnanců do objektu 
č.p. 1159 v k.ú. Chodov. 

Návrh zadání v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ 
stanoví, že RP zajistí v řešeném území dobrou a bezbariérovou 
prostupnost pro pěší.

     P íloha . 2 usnesení . 0004/18/Z/2016
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3.1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
MCP11/16/027132 ze dne 12.05.2016 

Požaduje zohlednit dopady včlenění plánované tramvajové 
tratě do řešeného území. 

Návrh zadání v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ počítá 
s plánovanou tramvajovou trasou. 

 

3.2 Požaduje zohlednit bezbariérové zpřístupnění stanice metra 
Opatov s vyústěním výtahů do uliční úrovně po obou 

stranách Chilské ulice. 

Návrh zadání v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ stanoví 
výstavbu dopravního uzlu umožňujícího bezpečný a pohodlný 
přestup metro x pozemní veřejná doprava x P + R x tramvaj. 

Požadavek na bezbariérovost uzlu by měl být zohledněn 
v návrhu.  

 

3.3 Požaduje u autobusových odstavů prostor pro sociální 
zařízení řidičů. 

Požadavek se akceptuje. V návrhu zadání v kap. e) „Návrh 
dopravní infrastruktury“ se doplní: 
„Součástí dopravního uzlu bude 

zajištění dostatečně kapacitního 
zázemí a sociálního zařízení pro 
pracovníky veřejné hromadné 
dopravy.“    

4.1 Luděk Žídek, MCP11/16/027196 ze dne 12.05.2016 

Vyjadřuje nesouhlas se záměrem „Nový Opatov“, obavu 
z blízkosti velkých kancelářských budov vzhledem 

k rodinným domům Starého Chodova, požaduje odstupňovat 
zástavbu.  
 

 

Návrh zadání v kap. c) pro lokalitu Opatov stanoví, že 
v městském centru, tj. v okolí stanice metra Opatova podél 
Chilské ulice, bude zástavba vygradovaná a směrem 
k hranicím řešeného území se bude snižovat a rozvolňovat a 
přizpůsobovat se hmotově a funkčně zástavbě okolní stávající 
(např. na západě Starému Chodovu).  

 

4.2 Vyjadřuje obavu z negativního vlivu některých vlastností 
fasád kancelářských budov na okolní prostředí a na 
obyvatele.  

Názor se akceptuje. V návrhu zadání se v kap. h) doplní 
nový odstavec: 

„3) Základní limitující požadavky 
na vlastnosti povrchů staveb 

RP stanoví základní požadavky 
na povrchy staveb tak, aby světlem, 
teplem, hlukem a odrazem světla, 
slunečního záření a hluku 
nezpůsobovaly zbytečné nadměrné 
zhoršení životního, zejména 
obytného, prostředí. 

5.1 Starochodovská a.s., MCP11/027350 ze dne 13.05.2016  
Považuje pořízení RP za plýtvání prostředky, proces může 
trvat několik let a místo toho by měli MČP11, vlastníci a 
další subjekty uplatňovat požadavky a připomínky při tvorbě 
MÚP. 

MČP11 se prvně ke konceptu nového územního plánu 
vyjadřovala usnesením RMČP11 ze dne 03.12.2008, zatím 
naposledy se  zástupci MČP11 účastnili dne 06.05.2016 
konzultace s IPR (zatím nikoliv v režimu SZ) nad dosud 
nedopracovaným návrhem MÚP (rozdíl je téměř 8 let), 
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tj. nelze předjímat, který z dokumentů bude zpracován dříve. 
MČP11 má v rámci návrhu zadání zpracovanou představu 
o řešeném území. Tuto představu prozatím předběžně sdělila 
IPR jako zpracovateli MÚP. Ze strany MČP11 se o plýtvání 
prostředky nejedná. O pořízení rozhoduje ZHMP. 

5.2 Uvádí, že v letech 2009 – 2015 bylo zpracováno několik 
urbanistických studií prostoru Opatova a Na Jelenách, vzešel 
vzájemně odsouhlasený výkres stabilizačních prvků, které 
jsou uvedeny v návrhu zadání. Domnívá se, že dialog 

vlastníků s MČP11 a IPR je možný, nesouhlasí 
se zdlouhavým pořizováním další dokumentace území, které 
bylo již prověřeno a projednáno ve shodě se samosprávou a 
vlastníky. 

RP zahrnuje širší řešené území, než zahrnuje záměr Nový 
Opatov i výkres stabilizačních prvků. RMČP11 souhlasila 
pro záměr Nový Opatov s úpravou ÚPn č. U0968 usnesením 
č. 0656/17/R/2012 mj. za podmínky dodržení výkresu 
stabilizačních prvků. Úprava byla provedena a následně 
soudně zrušena. ZMČP11 usnesením č. 0003/11/Z/2015 ze dne 
nesouhlasilo mj. s výstavbou záměru Nový Opatov - 1. etapa. 

Do území řešeného tímto záměrem i výkresem stabilizačních 
prvků zasahují, nebo jsou v těsné blízkosti navrhovány, další 
projekty. Záměr je veden v ÚAP jako projekt PU - 27 NOVÝ 
OPATOV a v návrhu zadání v kap. h) odst. 1 je jmenován. 

Tj. je jedním z podkladů pro RP. Důvodem pořízení RP je 
mj. individuální, nesourodé a nekoordinované plánování 
nového využití doposud nezastavěného území nebo změn 
v zastavěných částech jednotlivými subjekty bez vzájemných 
ohledů. 

 

5.3 Uvádí, že zájem MČP11 na pořízení RP je forma nátlaku 
na oddálení zamýšlených projektů, projekty nejsou 
posuzovány v kontextu významu pro Jižní Město, případně 
pro Prahu, ale v rámci mocenského politického boje. 
V návrhu zadání je tramvajová trať a P + R, záměry nejsou 
podporovány MČP11. Vedení hl. m. Prahy má odlišný názor 
od MČP11.  

Proces zpracování podnětu ani proces pořizování RP 
tzv. „z podnětu“ v souladu s ÚPn nijak neoddaluje jakékoliv 
záměry, projekty a plány v řešeném území. Žadatel o územní 
rozhodnutí či stavební povolení může kdykoliv o své vůli 
o vydání těchto rozhodnutí požádat stavební úřad. Procesem se 

nestanoví zakonzervování či „stop stav“ v řešeném území. 
Případný odlišný názor vedení hl. m. Prahy a MČP11 
např. v otázce P + R v lokalitě Opatov může být rozřešen právě 
pořízením RP, neboť se od něj očekává, že nastaví pravidla pro 
všechny aktéry v území a ta budou muset být respektována. 
Celý podnět včetně přílohy návrhu zadání byl opakovaně 
odsouhlasen RMČP11.  

 

5.4 Nesouhlasí s omezením kapacity stávajících funkčních ploch 
SMJ a navýšením KZ. V rámci úpravy ÚPn č. U0968/2013 
MČP11 souhlasila s navýšením koeficientů míry využití 
území. Koncept počítal s větší kapacitou zástavby, stejně tak 
MÚP. Souhlasným stanoviskem EIA pro záměr Nový 
Opatov (varianta 100) bylo potvrzeno, že je v souladu s ÚPn 

V návrhu zadání v kap. b) je uvedeno, že regulativy ÚPn 
stanovující míru využití není třeba vždy vyčerpat a jsou zde 

uvedeny důvody proč. Tzn. je nabídnuta možnost, nikoliv 
povinnost. Regulativy nepřekročit je povinné (např. KPP je 

maximální, KZ minimální). Regulativy zcela nevyčerpat je 

možné, ale nepovinné. Není třeba změna či úprava ÚPn.  
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a je vyhovující z hlediska pohledu na životní prostředí. 
Snižování kapacity zástavby nemá opodstatnění, je 
v rozporu se ZÚR, které zahrnují v prostoru Opatova vznik 

městského centra s podílem celoměstských funkcí. 
5.5 Nesouhlasí s omezením funkčního využití mimo rámec 

platného ÚPn nebo striktními požadavky na využití majetku 
společnosti. Požadavky na využití pozemků stanovené 
v regulativech ÚPn jsou dostačující, lze v jejich rámci 
realizovat jakoukoliv občanskou vybavenost (víceúčelový 
kapacitní sál, radnici). Jako developer se bude společnost 
ráda o zakázku MČP11 ucházet. 

V návrhu zadání v kap. b), částečně i c) a případně i e) „Návrh 
občanského vybavení“ není uvedeno žádné omezení či 
konkrétní požadavek na využití majetku společnosti. Výčet 
využití pozemků v kap. b) je zcela legitimní a potřebný, bez 

něj by návrh zadání pozbyl smysl. 

 

5.6 Uvádí, že požadavek stanovení etapizace pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb lze akceptovat za předpokladu, 
že etapizace bude mít charakter doporučující nikoliv 
závazný. Požadavky na zprovoznění některých dopravních 
staveb nebo podmíněnost realizace jednotlivých staveb lze 
uplatňovat v rámci územních řízení a procesů EIA pro 
jednotlivé záměry na podkladu aktuálních dopravních studií, 
což bude lépe reagovat na aktuální stav a potřeby v území.  

Stanovením etapizace v RP se nabízí možnost postupného 

realizování staveb či využívání v území v předem určeném 
místě, za určitých podmínek a v předpokládaném či určeném 
čase. V konkrétních případech, které mohou být stanoveny 
v návrhu, umožní etapizace efektivnější a šetrnější využití 
území (např. soubor staveb může být umístěn územním 
rozhodnutím, v němž se stanoví počet a pořadí etap jeho 
postupné výstavby). Předpokládá se, že stavby či opatření, 
které budou mít takový předpokládaný vztah, že bude vhodné 
navrhnout vzájemnou podmíněnost či etapizaci, by měly být 
pečlivě vybrány v návrhu. Závaznost postupu vzešlá ze 
stanoviska EIA se v praxi neosvědčila jako spolehlivě 
vymahatelná. V územním řízení nelze rozhodnout nad rámec 
žádosti. Lze umístit i jednotlivou stavbu bez vzájemné 
souvztažnosti (etapizace, podmíněnosti). Etapizace by mohla 
být doporučená, podmíněnost u vybraných staveb a opatření 
závazná. Vše se bude odvíjet od návrhu RP. 

 

5.7 Je toho názoru, že RP blokuje na několik let nakládání 
s majetkem a obchodní aktivity vlastníků pozemků, což 
vnímá jako základní omezení, se kterým nesouhlasí. 

Proces zpracování podnětu ani proces pořizování RP 
tzv. „z podnětu“ v souladu s ÚPn nijak neomezuje jakékoliv 
záměry, projekty, plány či obchodní aktivity, nakládání 
s majetkem atp. v řešeném území. Nesouhlas se bere na 
vědomí. 

 

6.1 Milan Janeček, zast. JUDr. Valentina Nedělová, advokát, 
MCP11/16/027374 

Namítají, že za stavu, kdy stávající ÚPn není v některých 
ohledech aktuální a MÚP není projednán, je zpracování RP 
nevhodné. RP může vycházet z platného stavu, ale nemusí 
být v souladu se stavem navrhovaným v MÚP. Vhodná 

MČP11 se prvně ke konceptu nového územního plánu 
vyjadřovala usnesením RMČP11 ze dne 03.12.2008, zatím 
naposledy se  zástupci MČP11 účastnili dne 06.05.2016 
konzultace s IPR (zatím nikoliv v režimu SZ) nad dosud 
nedopracovaným návrhem MÚP (rozdíl je téměř 8 let), 
tj. nelze předjímat, který z dokumentů bude zpracován dříve a 
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forma je územní studie. V centru Opatov by bylo možno 
připustit vyšší míru využití území, Na Jelenách jsou 
pochybnosti o situování výroby nerušící, otázky jsou nad 
nezbytností ponechání valu, nad náhradou autobusové 
dopravy tramvají, tvarem křižovatky Opatovská x Na 
Jelenách x D1. 

od kdy bude účinný (vzhledem k častému napadání OOP 
soudní cestou). MČP11 má v rámci návrhu zadání zpracovanou 
představu o řešeném území. Tuto představu prozatím 
předběžně sdělila IPR jako zpracovateli MÚP. Stejně tak může 
být představa využita jako podklad pro zpracování územní 
studie v případě, že ZHMP rozhodne o nepořizování RP. 

6.2 Uvádějí, že RP z podnětu by měl obsahovat požadavky 
z nadřazené územně plánovací dokumentace. Průzkumy, 
rozbory, limity a omezení mapující potřeby vlastního území 
a jeho okolí neexistují a k tvorbě zadání nebyly k dispozici. 

Je uveden příklad dopravního řešení.  

Jako podklad jsou použity platné ÚAP. Další známé jevy, 
limity a hodnoty vycházejí z denní praxe úřední činnosti 
(zejména z oboru územního rozvoje, dopravy a životního 
prostředí). Jako podklad jsou použity tzv. „teze“, tj. cíle a 
požadavky shrnuté, řádně formulované a v řádně projednané 
v poradních orgánech MČP11. Jako podklad je užito i 
vyjádření RNDr. Václava Cílka, který je toho názoru, že na 
Jižním Městě má cenu se o něco snažit. Jako podklad jsou dále 
užity související právní předpisy, současně platný ÚPn a 

strategické dokumenty hl. m. Prahy i ČR. V případě, že ZHMP 
rozhodne o pořizování RP, bude zadání i vlastní návrh 
s největší pravděpodobností zpracovávat IPR, tj. zpracovatel 
ÚAP (v roce 2016 se budou po 2 letech aktualizovat) i MÚP. 
IPR disponuje nejaktuálnějšími podklady pro zpracování 
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích 
podkladů na území hl. m. Prahy. 

 

6.3 Namítají, že RP má navrhnout konkrétní náplň území, 
regulační čáry, vymezit veřejná prostranství apod. 
za situace, kdy nejsou jednoznačně známy stavby v území, 
zejména v území Na Jelenách, u nichž by bylo prokázáno, že 
právě v té konkrétní části řešeného území je z hlediska 

potřeb Jižního Města to nejvhodnější. 

Navržené atributy jsou v RP legitimní v souladu s §61 odst. 1 
SZ a přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Převážná část 
záměrů v řešeném území je známa. Jsou nekoordinované bez 
vzájemných ohledů. Právě toto je jedním důvodů snahy 
o pořízení RP. V lokalitě Na Jelenách je znám záměr výstavby 
halového monobloku hypermarketu s povrchovým parkovištěm 
pro cca 1000 automobilů. MČP11s tímto nikdy nesouhlasila. 
Jedná se o neadekvátní využití místa se zavlečením nevhodné 
příměstské zástavby do města. 

 

6.4 Uvádějí, že dle §43 odst. 2 SZ je zadání RP, pokud je ho 
třeba, součástí návrhu nového územního plánu. V územním 
plánu lze vymezit plochu, v níž je rozhodování o změnách 
v území podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb. 
Před zpracováním RP by měl vzniknout s vlastníky smluvní 
vztah nebo jiný druh územně plánovacího dokumentu, který 
by byl podkladem pro tyto smlouvy.  

V návrhu zadání v kap. k) je mj. uvedeno, že RP stanoví 
podmínky a požadavky pro budoucí spoluúčast vlastníků 
pozemků nebo stavebních podnikatelů na vybudování nové 
veřejné infrastruktury nebo spoluúčast na úpravách stávající. 
Již při konzultaci MČP11 s IPR dne 15.05.2016 (zatím mimo 
režim SZ) bylo zpracovateli MÚP předáno usnesení RMČP11 
č. 0699/19/2015 ze dne 13.05.2016, v němž se požaduje 
do MÚP vymezit plochy pro RP, mj. území Opatov –
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Na Jelenách. Představu o využití území věcně formulovanou 

v návrhu zadání lze využít i pro připomínkování a vznášení 
požadavků MČP11 k MÚP. 

6.5 Upozorňují, že vznikl územně plánovací podklad pro území 
centra Opatov - výkres stabilizačních prvků jako významný 
materiál stanovující principy rozvoje tohoto území, návrh 
zadání se o něm nezmiňuje. Nelze postupovat tak, že 
MČP11 se k němu nezná. 

RP zahrnuje širší řešené území, než zahrnuje záměr Nový 
Opatov i výkres stabilizačních prvků. RMČP11 souhlasila pro 
záměr Nový Opatov s úpravou ÚPn č. U0968 usnesením 
č. 0656/17/R/2012 mj. za podmínky dodržení výkresu 
stabilizačních prvků. Úprava byla provedena a následně 
soudně zrušena. ZMČP11 usnesením č. 0003/11/Z/2015 ze dne 
nesouhlasilo mj. s výstavbou záměru Nový Opatov - 1. etapa. 

Do území řešeného tímto záměrem i výkresem stabilizačních 
prvků zasahují, nebo jsou v těsné blízkosti navrhovány, další 
projekty. Záměr je veden v ÚAP jako projekt PU - 27 NOVÝ 
OPATOV a je v návrhu zadání v kap. h) odst. 1 jmenován. 
Tj. je jedním z podkladů pro RP. Důvodem pořízení RP je 
mj. individuální, nesourodé a nekoordinované plánování 
nového využití doposud nezastavěného území nebo změn 
v zastavěných částech jednotlivými subjekty bez vzájemných 
ohledů. 

 

6.6 Namítají, že návrh zadání neodpovídá ÚPn, protože 
nerespektuje kódy míry využití území. V kap. b) se stanoví, 
že KPP může být nižší a KZ vyšší. Tím poškozuje vlastníky 
pozemků. RP může být podkladem pro změnu ÚPn, ale 
návrh zadání tento záměr nesděluje. 

V návrhu zadání v kap. b) je uvedeno, že regulativy ÚPn 
stanovující míru využití není třeba vždy vyčerpat a jsou zde 
uvedeny důvody proč. Tzn. je nabídnuta možnost, nikoliv 
povinnost. Regulativy nepřekročit je povinné (např. KPP je 
maximální, KZ minimální). Regulativy zcela nevyčerpat je 
možné, ale nepovinné.   Návrh zadání je v souladu s ÚPn. 

 

6.7 Namítají, že v návrhu zadání je použit termín „individuální 
bydlení“, které SZ nezná. V řešeném území lze prostor pro 
bydlení v rodinných domech se soukromou zahradou 
v příjemném a tichém prostředí těžko nalézt. 

Pojem „individuální bydlení“ byl velmi přesně pochopen. 
Pojem „stavba pro individuální bydlení“ je obsažen v §2 
„Pojmy“ PSP. Řešené území obsahuje i lokalitu pro rodinné 
domy na Starém Chodově, v návrhu zadání v kap. b) se uvádí, 
že RP navrhne v jižní a severozápadní části lokality Opatov 
ukončení obytné zástavby Starého Chodova.  

 

6.8 Uvádějí, že v ÚPn nejsou samostatné plochy pro bydlení, 
natož pro individuální bydlení, pouze plochy smíšené či 
smíšené městského jádra. V RP nesmí být plocha určená pro 
čisté bydlení.  

Zástavba převážně rodinnými domy se v řešeném území 
v oblasti Starého Chodova nachází dle výkresu č. 4 ÚPn jak 
v ploše čistě obytné (OB), tak i plochách smíšených (SV, 
SMJ). Tzn. bydlení je zde jednou z funkcí. V RP lze 

pro jakoukoliv přípustnou funkci upřesnit vymezení plochy. 

 

6.9 Uvádějí, že ve výčtu využití pozemků chybí pojem „nerušící 
výroba a služby“. 

Připomínka se akceptuje. V návrhu zadání v kap. b) odst. 2 

odrážka třetí se do závorky 
doplňuje slovo „výzkum“ a 
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v odst. 3 se do závorky doplňují 
slova „nerušící výrobu“. 

6.10 Namítají, že regulace zástavby v lokalitě Na Jelenách do 
bloků by značně omezila využití tohoto území. Není zřejmý 
důvod, proč zde má vzniknout historická forma města. 

Navrhují podmínku, že zástavba bude řešena urbanistickými 
formami a regulativy tak, aby směrem k rozvodně, tedy 
k hranici mezi vzdušnější zástavbou a příměstskou krajinou 
s drobnějším měřítkem zástavby, byla rozvolněnější či 
tvořila poněkud nižší podnož sídlištním stavbám Jižního 
Města, rovněž by byla pochopitelná podmínka navrhnout 
místa či proluky, kterými by do tohoto území mohla zeleň 
pronikat nebo území provětrávat. Není zřejmé, zda je zde 
výroba ještě žádoucí a co je „výroba s vyšší přidanou 
hodnotou“. Táží se, zda sběrný dvůr má být dle podmínek 
tvarován do bloku.  

Blokovou zástavbou je míněna struktura zástavby „stavebních 
bloků“ nikoliv historizující zástavba Žižkova či Vinohrad. 

Stavební čárou lze vymezit vztah zástavby stavebních bloků 
k veřejnému prostranství. Čára může být uzavřená, otevřená, 
volná (dle terminologie PSP). Tj. RP stanoví stavební čáry a 
dle potřeb a charakteru výroby, služby apod. může být zvolen 
typ bloku. Pojmem „výroba s vyšší přidanou hodnotou“ je 
míněna výroba s řemeslnými, provozními či technologickými 
nároky na vytvoření kvalifikovaných pracovních příležitostí. 
Sběrný dvůr může být stavební blokem. 

 

6.11 Uvádějí, že likvidace dešťových vod vsakem je v řešeném 
území problematická vzhledem k zastavění podzemními 
stavbami (stanice, tubus metra, podzemní technologické 
prostory). Táží se, zda „zpětným využitím“ je míněno 
odpařování.  

V návrhu zadání v kap. b) je uvedeno, že likvidace dešťové 
vody má být přednostně zpětným využitím či vsakem. Tzn., že 
po prověření, že tuto podmínku dodržet nelze, se navrhne  

likvidace jiným způsobem, zpravidla odvodem do kanalizace. 
V návrhu zadání v kap. c) „Návrh technické infrastruktury“ je 
citována strategie ČR (bude rozpracována i pro podmínky hl. 
m. Prahy vlastním strategickým dokumentem) týkající se 
hospodaření s dešťovou vodou. Zpětným využitím je míněno 
uplatňování této strategie (zalévání, splachování atp.)  

 

6.12 Namítají, že stanovení vytvoření přechodu mezi lokalitou 
Opatov a zástavbou Starého Chodova je v rozporu s ÚPn, 
neboť území je rozděleno funkční plochou ZP.  

Funkční plocha ZP severojižním směrem rozděluje území 
pouze ve střední části. V návrhu zadání v kap. b) je pro lokalitu 

Opatov stanoveno, že RP zde navrhne řešení přechodu mezi 
lokalitou a stávající okolní zástavbou. Toto platí na všechny 
strany, nikoliv pouze směrem ke Starému Chodovu. Přechod 
formou vhodného uspořádání území, kompozice či navržené 
funkce lze navrhnout i za dodržení a respektování rozsahu a 
funkčního využití podélně situované funkční plochy ZP. 

 

6.13 Namítají, že při dodržení podmínky, že v lokalitě směrem 
k hranicím řešeného území se bude zástavba snižovat, 
rozvolňovat a přizpůsobovat se hmotově a funkčně zástavbě 
stávající, znamená to, že by největší centrum souboru Jižní 
Město mělo být přizpůsobeno zadním nevábným partiím 
staré dvoupodlažní zástavby s množstvím kůlen, skládek a 

V návrhu zadání v kap. b) je pro lokalitu Opatov uvedeno, že 
v městském centru bude zástavba intenzivní a vygradovaná, 
směrem k hranicím se bude snižovat a rozvolňovat a 
přizpůsobovat se hmotově a funkčně zástavbě stávající. Tím je 
míněno např. směrem ke Starému Chodovu zmenšování 
objemu hmot a vyšší podíl bytové funkce. Neznamená to, 
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chovem domácího zvířectva. přebírat stavebně technické a užitné parametry starších 
rodinných domů. 

6.14 Táží se, co znamená v návrhu zadání v kap. d) posilovat 
hodnoty v území, např. pozemky ve vlastnictví hl. města, 
proč zohledňovat půdu I. a II. třídy ochrany, u které byl již 
před mnoha lety schválen zábor na zastavitelné území. Dále 
se táží proč zohledňovat zeleň u křižovatky Chilská x 
Opatovská x D1, když by tato křižovatka podle návrhu měla 
doznat změn dle kap. e) návrhu zadání.  

V návrhu zadání v kap. d) jsou povinně uvedeny hodnoty dle 
platných ÚAP (např. ochrana zemědělské půdy I. a II. třídy 
ochrany v lokalitě Na Jelenách, pozemky ve vlastnictví hl. m. 
Prahy). Jako hodnota byla zařazena i citovaná vzrostlá zeleň, 
má svou nezastupitelnou izolační funkci. Zásah do této zeleně 
nelze předjímat bez návrhu technického a dopravního řešení 
křižovatky. 

 

6.15 Domnívají se, že kapacitní a bezpečná úprava křižovatky 
Chilská x Opatovská x D1, jak uvádí návrh zadání v kap. e), 

a změna okružní křižovatky Litochlebské náměstí na 
skutečné náměstí bude z důvodu zásahu do prostorového 
uspořádání komunikačního systému vyžadovat změnu ÚPn. 
Vznik náměstí je neodůvodněný, stěží si lze představit 
konkrétní prostorovou regulaci za účelem vyloučit tranzitní 
dopravu. Útlum průjezdu po předmětných komunikacích 
nelze řešit na úrovni RP předmětného území.    

Zda pro kapacitní a bezpečnou úpravu křižovatky Chilská x 
Opatovská x D1 bude třeba pořídit změnu ÚPn nelze v návrhu 
zadání, které je součástí podnětu předjímat. Další část 
připomínky se akceptuje.  

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh 
dopravní infrastruktury“ se 
v odstavci druhém vypouští věta 
druhá „Litochlebské náměstí bude 
upraveno jako skutečné náměstí, 
s vyloučením tranzitní dopravy.“ 

6.16 Namítají, že současně platný ÚPn neobsahuje tramvajovou 
trať. Aby bylo jednoznačné, kam v území trať vložit, bylo 
by třeba trať i mimo řešené území projednat v rámci RP se 
všemi dotčenými orgány na úseku dopravy a správci sítí. 

V návrhu zadání v kap. f) je uvedena stavba  Z/503/DT – 

východní tramvajová tangenta jako VPS obsažená v ZÚR. 
V současné době je schválen návrh zadání změny ÚPn 
č. Z2798/00 – přivedení tramvaje na Jižní Město. Lze 
předpokládat, že v době zpracování návrhu RP bude změna 
pořízena a trať bude v souladu s ÚPn. IPR jako zpracovatel 
ZÚR, MÚP i ÚAP a předpokládaný zpracovatel RP má k celé 
stavbě již řadu prověřujících podkladů a návrhů. 

 

6.17 Namítají, že vložením tramvajové tratě nemůže být splněna 
podmínka vytvoření dopravního uzlu umožňujícího 
bezpečný a pohodlný přestup z metra na tramvaj. Dále 
namítají, že druhý výstup z metra je nereálný s ohledem na 

rozsah zásahů do stávajících budov a provozů technologie 
metra. Doporučují prověřit možnost místo návrhu.  

V návrhu zadání v kap. e) je požadavek, že v lokalitě Opatov 
bude součástí městského centra významný dopravní uzel 
umožňující bezpečný a pohodlný přestup metro x pozemní 
veřejná doprava x P + R a v budoucnu i tramvaj. Okolí stanice 
metra Opatov již dopravním uzlem je. Způsob řešení je 
předmětem návrhu RP. Další část připomínky se akceptuje.  

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh 
dopravní infrastruktury“ se místo 
věty „RP navrhne druhý výstup ze 

stanice metra Opatov.“ Vkládá věta 
„RP prověří možnost zřízení 
druhého výstupu ze stanice metra 

Opatov.“ 

6.18 Namítají, že je nevhodné v řešeném území prověřovat 
možnost snížení deficitu dopravy v klidu pro sídliště. Území 
je ve značně odlehlé poloze, stavby navrhované v centru 

Opatov budou muset řešit dopravu v klidu na vlastních 
pozemcích, které jsou mnohde omezeny podzemními 
stavbami metra.   

Požadavek na prověření možnosti řešení snížení deficitu 
dopravy na Jižním Městě je v návrhu zadání v kap. e) „Návrh 
dopravní infrastruktury“. Požadavek je vzhledem k velkému 
počtu automobilů a nedostatku parkovacích míst na sídlišti 
zcela legitimní. Po prověření může být výsledek takový, že 
toto nelze nebo že navržená kapacita by byla nevyužívaná.  
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6.19 Táží se, jak plánované stavby a opatření mimo řešené území 
mohou ovlivnit návrh zastávek a terminálů veřejné 
hromadné dopravy. 

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ je 
uvedeno, že prostor pro zastávky a terminály veřejné hromadné 
dopravy se navrhne s ohledem na plánované řešení 
po zprovoznění takových staveb a opatření mimo řešené 
území, které mohou řešené území ovlivnit. V současné době je 
Jižní Město přestupní oblastí pohybu pracovních sil mezi 
Prahou a Středočeským krajem. Stejně tak je tomu i v jiných 
okrajových oblastech při jižním, jihovýchodním a východním 
okraji Prahy. Tč. neexistuje žádná konkrétní dopravní politika, 
kam a jak hluboko do území Prahy zavádět příměstskou 
dopravu se všemi důsledky (terminály, P + R, související 
služby). Začíná se zpracovávat ve spolupráci hl. m. Prahy a 

Středočeského kraje tzv. „Plán udržitelné mobility“, který by 
toto určil. Při návrhu dopravní infrastruktury je tedy třeba 
zohledňovat širší souvislosti, než jsou jevy a potřeby pouze 
v řešeném území. 

 

6.20 Namítají, že navrhnout sběrný dvůr v lokalitě Na Jelenách je 
nevhodné a je třeba pro umístění takovéhoto zařízení změna 
ÚPn pro část území na funkční plochu TVO.  

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh technické infrastruktury“ je 
stanoveno, že v lokalitě Na Jelenách se nahradí sběrný dvůr. 
Ten se nachází. v lokalitě Opatov v rozporu s ÚPn. V lokalitě 
Na Jelenách je převážně funkční plocha VN, kde je tato funkce 

možná jako hlavní funkční využití.  

 

6.21  Namítají, že v návrhu zadání RP je řada podmínek 
v nesouladu s ÚPn, avšak v souladu s ÚPn jsou ponechány 
navezené protihlukové valy. Nová zástavba by mohla území 
odhlučnit, valy nejsou krajinným prvkem, do prostoru se 
nehodí. 

V návrhu zadání se vychází z platných ÚAP. V návrhu zadání 
v kap. d) je převzata hodnota z ÚAP, jíž je pohledově 
exponovaný svah (při D1 – Na Jelenách). 

 

6.22 Uvádějí, že návrh zadání RP předpokládá vymezit prostor 
pro základní občanské vybavení potřebné pro bydlení. 
V lokalitě by bydlení mělo být spíše doplňkové. Táží se, zda 
si tvůrce podmínky uvědomil, že okolní území měla 
původně dostatek ploch mateřského a základního školství, 
které Jižní Město rozprodalo a náhradu hodlá řešit na 
soukromých pozemcích, navíc v centru sídliště. 

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh občanského vybavení“ je 

uvedeno, že v lokalitě Opatov budou vymezeny pozemky pro 
základní občanské vybavení potřebné pro bydlení v této 
lokalitě, případně pro zlepšení dostupnosti základního 
občanského vybavení z přilehlých obytných lokalit. V lokalitě 
musí být podíl bydlení pro oživení centra. Návrh je míněn tak, 
aby noví obyvatelé nebyli nuceni využívat stávající vybavení 
(mnohdy kapacitně na hraně), ale měli vybavení nové, které by 
případně mohli využívat i obyvatelé stávající. Předpokládá se, 
že základní občanské vybavení by mohli využívat i pracovníci 
v centru (např. podnikové školky, závodní lékaři apod.). 

Připomínka se částečně akceptuje. 
 

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh 
občanského vybavení“ se do věty 
v druhém odstavci za slovo bydlení 
vkládá „a činnost“. 
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6.23 Připomínají, že MČP11 by měla znát předpokládanou 
kapacitu víceúčelového sálu a radnice. 

V návrhu zadání v kap. e) „Návrh občanského vybavení“ je 
uveden požadavek v lokalitě Opatov na vymezení prostoru pro 
víceúčelový kapacitní sál a administrativní budovu radnice 
MČP11. Tento obecný požadavek je zcela legitimní. 
Konkretizovat ho lze v návrhu RP. Za předpokladu návrhu 
polyfunkčních staveb (což je též požadavek obsažená v návrhu 
zadání) může být víceúčelový sál z hlediska lepší využitelnosti 
i součástí jiné stavby nebo souboru staveb (např. hotelu, 
vzdělávacího či kulturního centra apod.).  

 

6.24 Namítají, že pokud je v návrhu zadání uvedeno, že řešené 
území není součástí ptačí ani evropsky významné lokality 

(EVL), není jasné tvrzení, že vliv na tato území nelze 
vyloučit. Táží se, jak daleko jsou tyto lokality od řešeného 
území.   

V návrhu zadání v kap. j) se kromě namítaného uvádí, že 
požadavky se doplní na základě příslušného dotčeného orgánu. 
Vyjádření, že vliv nelze zcela vyloučit, je zcela v pořádku,  
neboť toto spolehlivě může doplnit až zpracovatel návrhu 
zadání v procesu podle SZ na základě vyjádření příslušného 
správního orgánu ochrany přírody a krajiny. Nejbližší EVL je 
č. CZ0113002 – Milíčovský les. 

 

6.25 Uvádějí, že návrh zadání obsahuje diktát regulačních 
podmínek takového charakteru a podrobnosti, které by 
zamezily na dlouhou dobu zástavbě, bez znalosti 
konkrétního záměru stavby a účelu. Bez smlouvy s vlastníky 
to bude znamenat vleklé právní spory. Návrh zadání 
stanovuje nepodstatné věci, ale významné a hlavní problémy 
v území řešeny nejsou.  

Důvody pořízení RP jsou jasně formulovány v podnětu 
v kap. V. V návrhu zadání v kap. k) je jasně stanoveno, že RP 
stanoví podmínky a požadavky na plánovací smlouvy a 

dohody o parcelaci. Smlouvy a dohody nejsou jednostranným 
aktem, tj. nejedná se o diktát. Návrh zadání je povinně sestaven 

ve struktuře přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

 

6.26 Uvádějí, že v kap. f) je předepsáno navrhnout i VPS a VPO 
nová, která platný ÚPn neobsahuje. 

Připomínce se vyhovuje. V návrhu zadání   kap. f) 

se z odstavce druhého vypouští věta 
první a druhá. Druhá se nahrazuje 
podle znění §61 odst. 1 SZ: „ RP 
vymezí veřejně prospěšné stavby a 
veřejně prospěšná opatření 
v rozsahu nezbytném pro realizaci 

navrženého řešení.“ 

6.27 Uvádějí, že dle textu výzvy k vyjádření je RP tvořen, aby 
nastolil respektovaný řád a stabilitu pro všechny aktéry 
v území. Jmenováni jsou vlastníci pozemků, investoři, 
obyvatelé, orgány státní správy, samosprávy. V současnosti 
se na využívání pozemků podílejí jen někteří obyvatelé, 
kteří se zde zbavují odpadků a venčí psy, a vlastníci, kteří 
platí daně z nemovitostí a úklid a sečou trávu.   

Z připomínky vyplývá jasná nespokojenost nad současným 
stavem a způsobem využívání území. V případě dosažení 
shody lze pomocí  RP, případně jinou formou, stav využívání 
území z hlediska vlastníků pozemků a staveb v něm pouze 

zlepšit, mj. z území určeného pro centrum s funkcemi a 

stavbami celoměstského významu lze pro vlastníky pozemků 
místo úklidu a sečení trávy zajistit adekvátní hospodářský 
výnos. 
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6.28 Táží se, zda zvolení zástupci Jižního města chtějí RP řešit 
vyvlastnění pozemků pro VPS za předpokladu zaplacení a 
pořízení RP hl. m. Prahou. Dále se táží, zda má RP 
předepsat podmínky a požadavky pro budoucí spoluúčast 
vlastníků pozemků nebo stavebních podnikatelů na 
vybudování nové veřejné infrastruktury, zda se jedná o vše,  
co je obsaženo v §2 odst. 1 písm. k). Není zřejmé, proč by 
měl být stavební podnikatel na takových stavbách  
spoluúčasten (vyjma oddělení mateřské školy pro bydlení, 
které by hodlal sám realizovat). 

V návrhu zadání v kap. k) je povinně dle formuláře přílohy č. 9 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. uvedeno, že RP stanoví podmínky a 
požadavky na plánovací smlouvy a dohody o parcelaci. 
V návrhu zadání v kap. b) je veřejná infrastruktura popsána dle 

§2 odst. 1 písm. k) SZ. Dá se předpokládat, že stavební 
podnikatel bude muset být spoluúčasten na výstavbě 
komunikace, sítí technického vybavení, veřejného prostranství 
atp. na svých pozemcích, neboť bez nich by stavba nemohla 
být umístěna, povolena a provozována. Konkrétní požadavky 
lze stanovit až na základě návrhu RP. 

 

6.29  Domnívají se, že návrh zadání je formulován, ať již záměrně 
promyšleně či nikoliv, tak, aby s ním vlastníci pozemků 
nemohli vyslovit souhlas, aby pozemky „ošetřené“ RP 
nenašly zájemce o výstavbu.  

Důvody pořízení RP jsou uvedeny v podnětu v kap. V, 

všechny důvody jsou zjevné, pravdivé a dlouhodobé. Navíc  
v rámci obdržených vyjádření od vlastníků pozemků a staveb  
nechtěně potvrzené. V lokalitě Opatov (v budoucím  
celoměstsky významném centru) i v lokalitě Na Jelenách 
(v dobře dostupném volném území s potenciálem rozvoje) 
žádný z majoritních vlastníků zatím ani nepožádal na základě 
jakéhokoliv zpracovaného projektu  o vydání územního 
rozhodnutí.   Tzn. pozemky v lukrativních lokalitách sice již 
dlouhou dobu leží ladem, avšak nikoliv vinou MČP11. 

 

6.30 Uvádějí, že dle zadáním stanovených podmínek nelze 
souhlasit s pořízením RP. Pokud chce Jižní město získat 
pozemky pro celoměstsky, resp. jihoměstsky významné 
stavby radnice, sálů, divadla, nechť je hledá jiným 
způsobem než diktátem. Pozemky lze vykoupit, vyměnit.  

Názor potvrzuje návrh zadání. V návrhu zadání v kap. k) je 

povinně dle formuláře přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
uvedeno, že RP stanoví podmínky a požadavky na plánovací 
smlouvy a dohody o parcelaci. Konkrétní požadavky lze 
stanovit až na základě návrhu RP. 

 

6.31 Navrhují místo RP zpracování podrobné územní studie a ne 
dokumentu, kterým by se diktovaly podmínky, za kterých 
budou pozemky děleny, sceleny, vykupovány, 
vyvlastňovány, nabývány.  

Územní studie je územně plánovací podklad, RP je územně 
plánovací dokumentace. RP je jako územně plánovací 
dokumentace pro posuzování záměrů v území v územním 
řízení ve smyslu §90 SZ závazný. Územní studie nikoliv, její 
pomocí nelze spolehlivě řešit případný konflikt mezi vůlí 
vlastníka a urbanistickou koncepcí. Je vhodná jako předstupeň 
pro zpracování územního plánu nebo RP. 

 

7.1 Zdenka Rozsypalová, Jana Horne, MCP11/16/027381, 
MCP11/16/027382 ze dne 13.05.2016 

Vyjadřují názor, že souhlasí pouze s přiměřenou zástavbou, 
která nepovede k významnému zhoršení dopravní zátěže a 
s ní spojených negativních vlivů, hluku a znečištění ovzduší. 
Požadují na Jižním městě zachovat kvality života (kvalitu 
ovzduší a počet stromů a celkové zeleně na obyvatele). 

Bere se na vědomí. Od RP se očekává vyvážený návrh.   
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7.2 Vyjadřují postoj proti tramvajové dopravě, informují, že 
existují ekologické autobusy a vyjadřují obavu, že 
zavedením tramvají se zničí alej stromů na Chilské ulici. 

Postoj k tramvajové dopravě se bere na vědomí.  Návrh zadání 
v kap. e) „Návrh dopravní infrastruktury“ však počítá 
plánovanou tramvajovou trasou. Přesná trasa vedení a způsob 
technického provedení zatím není znám. Lze předpokládat, že 
stávající alej bude v kolizi a bude muset stavbě ustoupit.  

 

8.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, MCP11/16/027411 ze dne 
13.05.2016 

Požaduje, aby v ploše ochranného pásma D1 nebyly 
navrhovány nové plochy, ve kterých by bylo možné umístit 
objekty podléhající splnění hygienických předpisů. 

V návrhu zadání v kap. j) je uvedeno, že se doplní požadavky 
vyplývající z procesu posuzování vlivů koncepce na životní 
prostředí. V návrhu by měl být zohledněn vliv provozu D1 
včetně ochranného pásma. 

 

8.2 Požaduje v rámci návrhu rozvoje předmětného území a 
řešení dopravního napojení na dálnici D1 posoudit již 
v současnosti značně vytíženou dotčenou silniční síť 
z hlediska kapacity, bezpečnosti a plynulosti provozu. 
Návrhy na změnu řešení dopravního napojení na D1 
projednat a odsouhlasit Ředitelstvím silnic a dálnic – GŘ 
úsekem výstavby. 

Požadavek je mimo rámec návrhu zadání. Před zpracováním 
návrhu musí zpracovatel zajistit předem dopravní průzkumy, 
rozbory a posudky. Bez tohoto a bez projednání s vlastníky 
mj. i dopravní infrastruktury nelze návrh zpracovat.  

 

9.1 Otakar Ženíšek, Jindřiška Mrkvičková, CHODOV 
REALITY a.s., ŠEBEROV REALITY a.s., ROBERT 
FREDERIK & Co., s.r.o., MCP11/16/027468 ze dne 

13.05.2016 

Namítají, že jako vlastníci pozemků jsou proti pořízení 
regulačního plánu, neboť jeho smyslem je regulace a diktát 
podmínek využití pozemků soukromých vlastníků, aniž by 
MČP11 s vlastníky jednala. Záměry soukromých vlastníků 
jsou nekoncepčně zamítány (např. GLOBUS, IKEA 
v lokalitě Na Jelenách, směna pozemků u metra Opatov).  

Důvody pro pořízení RP jsou uvedeny v podnětu v kap. V. 

MČP11 jedná s vlastníky opakovaně prostřednictvím starosty 
MČP11 a nyní prostřednictvím žádosti o jejich vyjádření. 
MČP11 nesouhlasila v rámci procesu EIA se záměrem 
výstavby halového monobloku hypermarketu s povrchovým 
parkovištěm pro cca 1000 automobilů, neboť se jedná 
o neadekvátní využití místa se zavlečením nevhodného 
příměstské zástavby do města. Záměr stavby IKEA nebyl 
MČP11 nikdy předložen, ke směně pozemků v lokalitě Opatov 
mezi hl. m. Prahou, Ženíškovými a ROBERT FREDERIK 

& Co se MČP11 opakovaně souhlasně vyjádřila v roce 2012 a 

2015. 

 

9.2 Uvádějí, že jsou proti pořízení RP, neboť za situace, kdy 
není schválen MÚP, je pořizování RP nevhodné. MČP11 
iniciuje pořízení RP za situace, kdy existuje neprojednaný 
nový územní plán Prahy, který je nadřazen RP a který navíc 
obsahuje listy lokalit se stanovenými regulativy území. 

MČP11 se prvně ke konceptu nového územního plánu 
vyjadřovala usnesením RMČP11 ze dne 03.12.2008, zatím 
naposledy se  zástupci MČP11 účastnili dne 06.05.2016 

konzultace s IPR (zatím nikoliv v režimu SZ) nad dosud 
nedopracovaným návrhem MÚP (rozdíl je téměř 8 let), 
tj. nelze předjímat, který z dokumentů bude zpracován dříve. 
O pořízení rozhoduje ZHMP. MČP11 má v rámci návrhu 
zadání zpracovanou představu o řešeném území. Tuto 
představu prozatím předběžně sdělila IPR jako zpracovateli 
MÚP již při konzultaci MČP11 s IPR dne 15.05.2016 (zatím 
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mimo režim SZ), kdy bylo mj. zpracovateli MÚP předáno 
usnesení RMČP11 č. 0699/19/2015 ze dne 13.05.2016, v němž 
se požaduje do MÚP vymezit plochy pro RP, mj. území 
Opatov – Na Jelenách. Představu o využití území věcně 
formulovanou v návrhu zadání lze využít i pro připomínkování 
a vznášení požadavků MČP11 k MÚP. 

9.3 Uvádějí, že jako vlastníci pozemků jsou proti záměru 
MČP11 rozhodovat o způsobu využití pozemků soukromých 
vlastníků, RP se týká 90% pozemků, které nejsou ve 
vlastnictví MČP11 ani hl. m. Prahy a žádný záměr s nimi 

nebyl konzultován. RP jde proti vlastníkům, neřeší 
majetkoprávní vypořádání, není naznačen způsob, jakým by 
bylo kompenzováno umístění veřejných prostranství, parků 
a veřejně prospěšných staveb. Takové jednání považují za 
rozpor s jejich základním právem ve smyslu čl. 11 Listiny 
základních práv a svobod. 

Důvody pro pořízení RP jsou uvedeny v podnětu v kap. V. 

MČP11 jedná s vlastníky opakovaně prostřednictvím starosty 
MČP11 a nyní prostřednictvím žádosti o jejich vyjádření. 
V návrhu zadání v kap. k) je povinně dle formuláře přílohy č. 9 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. uvedeno, že RP stanoví podmínky a 
požadavky na plánovací smlouvy a dohody o parcelaci. 
Konkrétní požadavky lze stanovit až na základě návrhu RP. 
V případě dosažení shody lze pomocí  RP, případně jinou 
formou, podstatně zlepšit stav využívání poměrně lukrativního 
území, a to zejména z hlediska vlastníků pozemků. 

 

 Poznámka k podání č. 9 

Od str. 2 textu od druhého odstavce od zdola včetně až na 
str. 11 textu k druhému odstavci od shora včetně je předmět 
vyjádření shodný s předmětem části podání č. 6.  

Viz 6.3 až 6.31.  

10.1 Jindřich Kovář, MCP11/027501 ze dne 13.05.2016 

Vyjadřuje nesouhlas s projektem „Nový Opatov“, požaduje 
přehodnocení projektu, vyjadřuje obavy ze zvýšení hluku, 
znečištění, zvýšeného provozu aut a úbytku vody ve studni. 
Uvádí, že záměr bude mít negativní dopad nejen na 

obyvatele Starého Chodova, ale na celé Jižní Město. 

V podnětu v kap. V) je uvedeno, že účelem RP je mj. zamezit 

individuálnímu, nesourodému a nekoordinovanému plánování 
v řešeném území bez vzájemných ohledů. V rámci návrhu RP 
se prokáže, zda projekt „Nový Opatov“ je v širších 
souvislostech akceptovatelný v navržené či případně 
pozměněné podobě. 

 

10.2 Požaduje vysvětlit, proč oblast jeho domu je v obdrženém 
plánku vyznačena jinou barvou než jiné domy v oblasti 

Starého Chodova. 

Pozemek a dům se dle výkresu č. 4 ÚPn nachází ve funkční 
ploše SV, většina zástavby Starého Chodova se nachází ve 

funkční ploše OB. Ve výkresu č. 4 ÚPn, na jehož podkladu je 
zákres řešeného území, jsou funkční plochy barevně odlišeny.  

 

11.1 Ing. Marie Dřízalová, Ing. Kateřina Krejzová, 
MCP11/16/027502 ze dne 13.05.2016 

Vyjadřují nesouhlas s projektem „Nový Opatov“, požaduje 
přehodnocení projektu, vyjadřuje obavy ze zvýšení hluku a 
znečištění. Uvádějí, že záměr bude mít negativní dopad 
nejen na obyvatele Starého Chodova, ale na celé Jižní 
Město. 
 

Viz 10.1.  



14 

 

11.2 Požadují vysvětlit, proč oblast jejich domu je v obdrženém 
plánku vyznačena jinou barvou než jiné domy v oblasti 

Starého Chodova. 

Viz 10.2.  

12.1 Ladislava Řezáčová, Ing. Vladimír Jiskra, 
MCP11/16/027590 ze dne 16.05.2016 

Připomínají ke kap. b) návrhu zadání, že jakákoliv změna 
(snížení) KPP je změnou ÚPn, RP musí být v souladu s ÚPn 
a nelze jím měnit jeho parametry. Pokud by se tak stalo, šlo 
by o porušení SZa zásah do jejich vlastnických a lidských 
práv a v případě, že jim vznikne škoda, budou se bránit 
soudní cestou. 

V návrhu zadání v kap. b) je uvedeno, že regulativy ÚPn 
stanovující míru využití není třeba vždy vyčerpat a jsou zde 
uvedeny důvody proč. Tzn. je nabídnuta možnost, nikoliv 
povinnost. Regulativy nepřekročit je povinnét (např. KPP je 
maximální, KZ minimální). Regulativy zcela nevyčerpat je 
možné, ale nepovinné. Pro toto není třeba pořizovat změnu či 
úpravu ÚPn.   

 

12.2 Nejsou srozuměni s významem možnosti podmíněnosti 
využití pozemků uvedené v kap. b) návrhu zadání, jsou 
názoru, že bude direktivně určeno, co se na jejich pozemcích 
může nebo musí postavit, takto direktivně pojaté omezení 
odporuje platnému územnímu plánu a §43 odst. 5 a §70 věta 
druhá SZ. 

Případná vzájemná podmíněnost využití pozemků v RP není 
v rozporu s ÚPn ani direktivně nic nenařizuje. V konkrétních 
případech, které mohou být stanoveny v návrhu, umožní 
efektivnější a šetrnější využití území (např. nejprve musí být 
vystavěna přístupová cesta a přivedeny inženýrské sítě, 
následně je možné stavět budovu a tuto na připravenou 
infrastrukturu připojit). Pojem nesouvisí s citovanými 
ustanoveními SZ. 

 

12.3 Nerozumí v kap. b) větě „pro vymezení pozemků může být 
stanovena etapizace“. Táží se, zda ÚMČP11 nehodlá 
dodržovat §87, 112 odst. 2, popř. §117 odst. 4 SZ 
o povinných lhůtách pro jednotlivé druhy vyjádření a 
stanovisek k podání stavebníka v územním a stavebním 
řízení a tak stavebníkovi bránit ve výkonu jeho práv 
zaručených zákonem. 

Stanovením etapizace v RP se nabízí možnost postupného 

realizování staveb či využívání v území v předem určeném 
místě a předpokládaném či určeném čase. V konkrétních 
případech, které mohou být stanoveny v návrhu, umožní 
etapizace efektivnější a šetrnější využití území (např. soubor 
staveb může být umístěn územním rozhodnutím, v němž se 
stanoví počet a pořadí etap jeho postupné výstavby). Není 
zřejmé, jak pojem souvisí s citovanými ustanoveními SZ, která 
se týkají zahájení územního a stavebního řízení.  

 

12.4 Není jasný význam kap. f), druhého odstavce, věty první 
týkající se vymezení VPS. Uvádějí, že jedinou VPS je dle 
ÚPn stavba pro obracení autobusů MHD. VPS lze v rámci 
RP podle §61 SZ vymezit pouze na ploše určené ÚPn ve 
smyslu §43 odst. 1 SZ.  Další VPS mohou být RP určeny 
pouze za současné změny ÚPn. 

VPS dle ÚPn a ZÚR jsou vyjmenovány v kap. f) odstavci 

prvním. Stavba pro obracení autobusů v nich není obsažena. 
Další část připomínky se akceptuje. 

Viz 6.26. 

12.5 Uvádějí, že pozemky v řešeném území jsou již po několik 
generací pozemkovým majetkem, o který rodina přišla 
zásahem totalitní moci. Vyjadřují svůj vztah k pozemkům a 
domnívají se, že ÚMČP11 volí  ryze administrativní přístup, 
jímž jim sděluje, že hodlá omezit výkon jejich vlastnických 

Podnět na pořízení RP, resp. „teze“, resp. přípravné práce 
probíhají na MČP11 již více než rok. MČP11 chtěla veřejnosti, 
ale zejména vlastníkům pozemků a staveb v řešeném území, 
jichž se vše nejvíce dotýká, představit Podnět v dostatečně 
pokročilé fázi, formě a věcném obsahu, aby bylo možné se 
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práv, aniž byli pozváni k předběžnému osobnímu jednání, 
účasti v pracovní skupině atp.  

k němu vyjádřit. Každý vlastník pozemků a staveb v řešeném 
území byl osloven jednotlivě s žádostí o vyjádření i 
s uvedením možnosti obrátit se OÚR při případných 
nejasnostech. Každému vlastníkovi byl Podnět jednotlivě 
zaslán. V době od 20.04.2016 do 13.05.2016 (tj. v době, kdy 
bylo možné se vyjadřovat) proběhla i dvě setkání starosty 
MČP11 s obyvateli (20.04.2016 a 04.05.2016), Podnět byl 
vystaven na úředních deskách a na velkoformátové vývěsce u 

stanice metra Háje. Výše uvedený postup lze považovat za 
vstřícnou snahu o spolupráci s vlastníky i veřejností, nikoliv za 

omezování výkonu jejich vlastnických práv. Vlastníci 
nevyužili nabídku obrátit se na OÚR v případě nejasností. 

12.6 Uvádějí, že pro návrh zadání (dle názoru jejich projektantů) 
chybí profesionálně zpracované podklady (územně 
analytické podklady cíleně vytvořené pro toto zadání, studie 
proveditelnosti a urbanistické principy), do nichž jim nebylo 
umožněno nahlédnout, že etapa zadání vyžaduje podrobnou 
a promyšlenou přípravu, že by se měly pracovníkům OÚR 
vytvořit podmínky, aby se mohli osobně seznámit 
s urbanizacemi podobného typu v urbanisticky 

nejvyspělejších městech, že by se měla vytvořit pracovní 
skupina z odborných pracovníků MČ, IPR, urbanistů, 
odborníků na jednotlivé stránky urbanizace (doprava, 
energetika) a vlastníků pozemků, resp. jejich projektantů. 
V přímé pracovní diskusi by se mělo dospět k cíli. 

Jako podklad jsou použity platné ÚAP zpracované IPR. Jedná 
se o podklad zpracovaný pro celé území hl. m. Prahy 
odborníky z oblasti urbanismu, životního prostředí, energetiky, 
dopravy atp. Jako podklad jsou použity další jevy, limity a 
hodnoty vycházející z denní praxe úřední činnosti (zejména 
z oboru územního rozvoje, dopravy a životního prostředí). 
Jako podklad jsou použity tzv. „teze“, tj. cíle a požadavky 
shrnuté, řádně formulované a v řádně projednané v poradních 
orgánech MČP11. Jako podklad je užito i vyjádření RNDr. 
Václava Cílka, který je toho názoru, že na Jižním městě má 

cenu se o něco snažit. Jako podklad jsou dále užity související 
právní předpisy, současně platný ÚPn a strategické dokumenty 
hl. m. Prahy i ČR a samozřejmě i bezprostřední zkušenost 
s procesem tvorby MÚP. Podnět na pořízení RP, resp. „teze“, 
resp. přípravné práce probíhají na MČP11 již více než rok. 
V současné době se veřejnosti a vlastníkům pozemků a staveb 
v řešeném území práce představuje a jejich reakce je součástí 
pracovního procesu při vzniku podnětu k pořízení RP.  

 

12.7 V příloze zaslali oznámení o záměru „Creative House“, 

víceúčelová budova s převažující kancelářskou funkcí na 
pozemcích v řešeném území při západní straně okružní 
křižovatky Litochlebské náměstí. Dále zaslali oznámení 
o záměru obytného areálu v území „nad Šeberovem“, 
kombinace řadových vil a bytového domu na pozemcích 
v řešeném území na jižním konci zástavby Starého 
Chodova. 

Důvodem pořízení RP je mj. individuální, nesourodé a 
nekoordinované plánování nového využití doposud 
nezastavěného území nebo změn v zastavěných částech 
jednotlivými subjekty bez vzájemných ohledů.  Oznámené 
projekty jsou takovémuto plánování poplatné. 

 

12.8  Vyslovují nesouhlas s návrhem. Bere se na vědomí.  
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Závěrečné shrnutí: 
Bylo doručeno celkem 12 podání obsahujících vyjádření a připomínky. Č. 7 je od veřejnosti, ostatní od vlastníků pozemků a staveb v řešeném území. Žádný z připomínajících 
nevyužil možnosti vysvětlení od OÚR, jak je uvedeno v žádacím dopisu ze dne 20.04.2016. K rozsahu řešeného území nebyly žádné připomínky. K podnětu (příloha č. 8 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) byly připomínky zejména ke kap. V. obsahující důvody a účel pořízení RP. K návrhu zadání (příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) byly 
připomínky vyplývající hlavně z obavy dotčení pozemků umístěním veřejné infrastruktury, zejména občanského vybavení, což by, jak vyplývá z připomínek, narušilo práva 
vlastníků a nepřineslo z pozemků zaručený výnos. Uspořádání urbanistické struktury vyplyne z návrhu RP. Na základě tohoto lze řešit plánovací smlouvy a dohody 
o parcelaci. V návrhu zadání je toto ošetřeno v kap. k). Z jednotlivých dokumentů se upravuje na základě projednání návrh zadání (viz sloupec „poznámka“). 
 

Použité zkratky, vysvětlivky: 

ČR – Česká republika, EIA – proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, IPR – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, KPP – koeficient podlažních ploch, KZ – koeficient zeleně (pojmy dle metodického pokynu k ÚPn), MČP11 – 

Městská část Praha 11, MHD – městská hromadná doprava, MÚP – Metropolitní plán (tč. připravovaný nový územní plán hl. m. Prahy), OÚR – odbor územního rozvoje, 

OOP – opatření obecné povahy, PSP – Pražské stavební předpisy (dle usnesení RHMP č. 2204 ze dne 15.09.2015), RP – regulační plán, RMČP11 – Rada městské části Praha 
11, SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavení zákon),  ÚAP – Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014, ÚMČP11 – Úřad městské 
části Praha 11, ÚPn – současně platný Územní plán s. ú. hl. m. Prahy, VPS – veřejně prospěšná stavba, VPO – veřejně prospěšné opatření, ZHMP – Zastupitelstvo hl. m. 

Prahy, ZMČP11 – Zastupitelstvo městské části Praha 11, ZÚR – Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, vyhláška č. 500/2006 Sb. - vyhláška o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, zákona č. 458/2000 Sb. – energetický zákon, názvy funkčních ploch (území) 
dle výkresu č. 4 ÚPn: SMJ – smíšené území městského jádra,  VN – nerušící výroba a služby, OB – čistě obytné, SV – všeobecně smíšené, ZP – parky, historické zahrady, 
hřbitovy, TVO - odpadové hospodářství. 


