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

  

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje 

 Jungmannova 35 

                                                                         110 01 Praha 1  

 

 
 V Praze dne 15.06.2016 

 
 

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

ČÁST A. 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

III. Identifikace pozemků 

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

 

IV. Údaje o dosavadním využití vymezené plochy 

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

 

V. Důvody a účel pořízení regulačního plánu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

VI. Návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí 

Regulační plán nenahradí žádná územní rozhodnutí. 

 

VII. Návrh zadání regulačního plánu 

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

 

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

Žadatel nenavrhuje úhradu z prostředků městské části Praha 11. 
 
 
 
 

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

                        podpis žadatele  
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ČÁST B. 
 
Přílohy k podnětu: 
 

 1. Návrh zadání regulačního plánu  

 2. Samostatné přílohy s uvedením údajů:  

   osob nebo správních orgánů (bod I. žádosti) 

   navržených pozemků (bod III. žádosti)  

 
 



                                        P íloha Podn tu - Identifikace pozemk  
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Návrh zadání regulačního plánu území Opatov – Na Jelenách, MČ Praha 11, 
k.ú. Chodov 
 

 

a) vymezení řešeného území 
Území řešené RP se nachází na území městské části Praha 11 v katastrálním území Chodov. Jedná se 
o území v okolí stanice metra Opatov po obou stranách Chilské ulice a v okolí okružní křižovatky 
Litochlebské náměstí ohraničené stávající zástavbou a Centrálním parkem (lokalita Opatov) a o území 
vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1 (lokalita Na Jelenách).  Nedílnou součástí lokalit je 
přilehlý páteřní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáčírně, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská).  

Hranice řešeného území jsou vyznačeny v grafické příloze č. 1 návrhu zadání, seznam dotčených 
pozemků je v příloze č. 2 návrhu zadání. V logické funkční, provozní či jiné potřebné návaznosti může 
RP rozsah řešeného území přesáhnout. 

b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 
Využití pozemků bude vycházet z ÚPn. RP nebude vymezovat nové zastavitelné pozemky. Regulativy 
ÚPn stanovující míru využití pozemků není třeba vždy vyčerpat (např. z důvodů urbanistických, 
architektonických, důvodů překročení limitů dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel, atp.). 
To znamená, že KPP může být nižší a KZ vyšší z důvodu posílení ploch zeleně v zastavitelném území. 
RP stanoví vzájemnou podmíněnost využití pozemků v řešeném území a podmíněnost využití 
pozemků v řešeném území ve vztahu k využití pozemků, stavbám a opatřením mimo řešené území. 
Pro vymezení pozemků a jejich využití může být stanovena etapizace. 

V řešeném území budou vymezeny pozemky pro toto využití: 

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

stavby a zařízení, stavby pro snižování ohrožení území pohromami, stavby a zařízení odpadového 
hospodářství)  

• občanské vybavení (např. sloužící pro výzkum, vzdělávání, výchovu, sociální služby, zdravotní 
služby, kulturu, církev, veřejnou správu) 

• veřejné prostranství (zejména pozemní komunikace pro obsluhu území navazující na stávající 
páteřní systém komunikací a další prostranství umožňující shromažďování, společenské vyžití a 
rekreaci obyvatel)  

3) nebytové funkce komerční (např. nerušící výrobu, obchod, služby, sport, administrativu, kulturu, 
ubytování, turistiku) 

4) plochy s převažujícím přírodním charakterem (např. pozemky krajinné vegetace, městské zeleně, 
parky a parkově upravené plochy, vodní plochy a prvky)  

Dále budou v řešeném území vymezeny pozemky pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření (ve smyslu §2, odst. 1, písm. l) a m) SZ). 
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RP vymezí pozemky tak, aby stavební pozemky a nestavební pozemky, které to charakterem svého 
využití vyžadují, měly přístup z veřejné komunikace.  

Využití jednotlivých pozemků a staveb na nich nebo využití územně, funkčně, provozně či jinak 
souvisejících souborů pozemků a staveb na nich bude přednostně navrženo jako polyfunkční (vyjma 
pozemků pro individuální bydlení). RP může stanovit uspořádání jednotlivého rozdílného využití 
staveb na pozemcích (např. horizontálně). 

Využití jednotlivých pozemků a staveb na nich nebo využití územně, funkčně, provozně či jinak 
souvisejících souborů pozemků a staveb na nich umožní na vlastních pozemcích: 

• likvidaci dešťové vody přednostně zpětným využitím či vsakem  
• řešení dopravy v klidu pro potřeby využití pozemků a staveb na nich  

Lokalita Opatov 

RP v lokalitě Opatov navrhne využití pozemků pro městské centrum se stavbami určenými přednostně 
pro funkce celoměstského významu. V lokalitě Opatov bude nejintenzivnější míra využití území 
v těžišti lokality, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, kde budou pozemky určeny 
přednostně pro občanské vybavení a nebytové funkce komerční s doplňkem funkce obytné. Směrem 
k hranicím řešeného území se bude míra využití pozemků snižovat. Při západním a východním okraji 
lokality může narůstat podíl využití pro bydlení spolu s potřebným základním občanským vybavením.  

RP v lokalitě Opatov navrhne řešení přechodu mezi lokalitou a stávající okolní zástavbou. RP navrhne 
v jižní a severozápadní části lokality ukončení obytné zástavby Starého Chodova.  

Lokalita Na Jelenách 

RP v lokalitě Na Jelenách navrhne hlavní využití pozemků přednostně pro nerušící výrobu s vyšší 
přidanou hodnotou s nabídkou kvalifikovaných pracovních míst. Dále navrhne využití pozemků pro 
vědu, výzkum a vzdělávání a navazující obchod a služby. V lokalitě Na Jelenách bude vytvořeno nové 
přirozené těžiště lokality vyznačující se  intenzivnější mírou využití území než v ostatních částech 
lokality.   

RP  v lokalitě Na Jelenách navrhne v severozápadní části řešení přechodu mezi lokalitou a stávajícím 
komplexem administrativních budov. 

c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 
RP bude vycházet z platné územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy. RP stanoví vzájemnou 
podmíněnost staveb či opatření v řešeném území a podmíněnost staveb či opatření v řešeném území 
ve vztahu k využití pozemků, stavbám a opatřením mimo řešené území. Pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb může být stanovena etapizace. 

V řešeném území budou stanoveny tyto regulativy: 

1) uliční čáry 
2) stavební čáry; podle potřeby též např. s rozlišením pro parter, typické podlaží, ustupující 

podlaží atp. 
3) základní hmotové, objemové a tvarové řešení budov nebo jejich částí; podle potřeby též KPP, KZ 

a KZP (dle ÚPn) a koeficient vsaku (dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod) 
4) maximální a minimální výška zástavby jednotlivých stavebních pozemků (tj. výšky říms a atik) 
5) vhodná místa pro výškové či hmotově rozměrné dominanty 
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6) v rámci veřejného prostranství vhodná místa a základní podmínky pro umístění staveb a zařízení 
sloužících pro orientaci, informaci a označení budov a staveb a zařízení pro reklamu 

7) podle potřeby umístění podzemních prostor a staveb, zejména podzemních garáží, a sjezdů 
z veřejného prostranství na pozemky nebo do garáží  

Lokalita Opatov 

V těžišti lokality Opatov v městském centru, tj. v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice, 
budou přednostně soustředěny stavby s funkcemi celoměstského významu, tj. občanské vybavení a 
nebytové funkce komerční s doplňkem funkce obytné.  

V městském centru bude zástavba intenzivní a vygradovaná, směrem k hranicím řešeného území se 
bude zástavba snižovat a rozvolňovat a přizpůsobovat se hmotově a funkčně zástavbě okolní stávající 
(např. na západě Starému Chodovu, na východě panelovému sídlišti). 

Parter staveb v  městském centru bude přednostně využit pro nebytové funkce komerční a občanské 
vybavení a bude vzájemně interaktivní s navazujícím přiměřeně uspořádaným, kapacitním a funkčním 
přilehlým veřejným prostranstvím. Parterem se míní podlaží stavby, z něhož je vstup na veřejné 
prostranství, parter může být i vícepodlažní. Celé centrum bude pohodlně a bezbariérově horizontálně 
i vertikálně prostupné. Parter staveb může být v řešeném území protažen i podél navazujících ulic 
(např. Hviezdoslavova, Opatovská) a i podél nových ulic, umožní-li to v místě stavebně technické a 
přírodní podmínky.  

Lokalita Na Jelenách 

V  lokalitě Na Jelenách bude zástavba uspořádána jako bloková obklopující centrální veřejné 
prostranství.  

d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
RP bude zohledňovat a posilovat následující hodnoty v území: 

Hodnoty dle ÚAP 2014: 

• pohledový horizont II. historického jádra – oblast viditelná z PPR a jejího ochranného pásma 
• pohledově exponovaný svah (při D1 – Na Jelenách) 
• cenný urbanistický soubor (bez památkové ochrany, založený po r. 1920) panelové zástavby 

Jižního Města I  
• Centrální park 
• Centrální park kompoziční osa Opatov – Háje přes Centrální park, kompoziční osa ulice 

Hviezdoslavova 
• pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy  
• pietní místo severně od Litochlebského náměstí (pomník padlých z 1. světové války z Chodova) 
• zemědělská půda I. a II. třídy ochrany v lokalitě Na Jelenách 

Další hodnoty: 

• stanice metra Opatov 
• cyklistické trasy a stezky v území (A22, Greenway Praha –Wien) 
• park okolo pietního místa severně od Litochlebského náměstí 
• vzrostlá zeleň s izolační funkcí severovýchodně od Litochlebského náměstí na pozemcích 

parc.č. 1366/1, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 2014/393, 2028/1 v k.ú. Chodov 
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• vzrostlá zeleň s izolační funkcí na severovýchodní straně křižovatky Chilská x Opatovská x D1 na 
pozemcích parc.č. 2014/409, 2014/490, 2022/1, 2031/1, 2031/5, 2031/23, 2031/131, 2031/250 
v k.ú. Chodov 

• objekt domu s pečovatelskou službou č.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici Šalounova (v těsné blízkosti 
řešeného území) 

• další hodnoty zjištěné na základě průzkumu (zejména v lokalitě Na Jelenách) 

e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
Řešení veřejné infrastruktury v RP bude obsahovat:  

Návrh dopravní infrastruktury  

Řešené území je napojeno na přilehlý páteřní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáčírně, 
Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, Roztylská, K Hrnčířům, Kunratická spojka). RP navrhne 
dopravní napojení řešeného území na tento páteřní systém.  

RP navrhne pro dopravu tranzitní i cílovou dostatečně kapacitní a bezpečnou úpravu křižovatek 
Chilská x Opatovská x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrnčířům a Na Jelenách x Roztylská 
x U Kunratického lesa x Kunratická spojka. Komunikace Chilská bude řešena jako městská třída 
s provozem veřejné hromadné dopravy s přímou vazbou dopravní obsluhy na přilehlou zástavbu a 
s omezením tranzitní dopravy. Tranzitní dopravou se míní průjezdná doprava z okraje města do centra 
města (případně i dále) a zpět přes řešené území, přičemž řešené území není jejím cílem. 

Návrh komunikací bude respektovat budoucí umístění tramvajové tratě dle změny ÚPn č. Z 2798/00. 

Doprava v klidu pro bytovou funkci (tzn. dlouhodobá odstavná stání pro rezidenty, obyvatele) a pro 
nebytovou funkci (tzn. parkovací stání pro uživatele a zaměstnance) budou řešena mimo veřejné 
prostranství na vlastních pozemcích, a to s ohledem na bezprostřední komfortní dostupnost stanice 
metra. 

Projektant návrhu RP prověří možnost řešení snížení deficitu dopravy v klidu na Jižním Městě. 

Kapacita P + R v řešeném území nepřekročí 300 stání pro osobní automobily. Pro parkování P + R 
budou navržena podzemní parkoviště. 

V lokalitě Opatov bude součástí městského centra významný dopravní uzel umožňující bezpečný a 
pohodlný přestup metro x pozemní veřejná hromadná doprava x P + R a v budoucnu i tramvaj. RP 
prověří možnost zřízení druhého výstupu ze stanice metra Opatov. Součástí dopravního uzlu bude 
zajištění dostatečně kapacitního zázemí a sociálního zařízení pro pracovníky veřejné hromadné 
dopravy. 

Prostor pro zastávky a terminály pozemní veřejné hromadné dopravy se navrhne s ohledem 
na plánované řešení po zprovoznění takových staveb a opatření mimo řešené území, které mohou 
řešené území ovlivnit (např. stavba stanice metra D v Písnici včetně terminálu autobusů veřejné 
dopravy). 

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

Cyklistické trasy a stezky procházející řešeným územím budou zachovány a podpořeny. 
V logické návaznosti na okolí řešeného území se navrhnou cyklistické trasy a stezky nové. RP navrhne 
bezpečné cyklistické propojení Centrální park – Opatov – Na Jelenách/Starý Chodov (s možností 
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dalšího propojení na sídliště Jižní Město II a Kunratický les) a Ke Stáčírně – Litochlebské náměstí – 
Opatov – Na Jelenách – Šeberov. 

Řešené území bude dobře a bezbariérově prostupné hustou sítí komunikací pro pěší, zejména 
v městském centru v lokalitě Opatov. RP navrhne pohodlné a bezbariérové pěší propojení Centrální 
park – Opatov – Na Jelenách/Starý Chodov (s možností dalšího propojení na sídliště Jižní Město II a 
Kunratický les) a  Ke Stáčírně – Litochlebské náměstí – Opatov – Na Jelenách – Šeberov. 

Návrh technické infrastruktury  

RP navrhne novou technickou infrastrukturu a úpravu stávající technické infrastruktury pro optimální 
obsluhu řešeného území, tj. zásobování vodou, plynem, teplem, elektrickou energií, další slaboproudé 
rozvody, kanalizaci dešťovou a splaškovou a stavby a zařízení pro nakládání s odpady a stavby pro 
snižování ohrožení území pohromami. Toto vše bude navrženo v návaznosti na veřejnou infrastrukturu 
stávající a se zohledněním veřejné infrastruktury nadmístního významu (stávající i plánované).  Návrh 
bude projednán a koordinován s vlastníky veřejné infrastruktury. Koordinace bude věcná i časová, aby 
v důsledku realizace využívání pozemků a výstavby nedocházelo k opakovanému narušování dodávek 
a provozu. Trasy liniového vedení technické infrastruktury budou prioritně racionálně sdružovány ve 
společných trasách a s trasami dopravní infrastruktury. 

RP navrhne, aby v rámci hospodaření s dešťovou vodou byla uplatňována „Strategie adaptace 
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“ schválená usnesením vlády č. 1204/15 
dne 12.10.2015, včetně uplatnění lokálních podrobnějších strategií, které jsou jí podřízeny.  

V lokalitě Na Jelenách bude nově nahrazen asanovaný sběrný dvůr (původně na pozemcích 
parc.č. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov při ulici Bartůňkova). 

Návrh občanského vybavení  

Občanské vybavení celoměstského (nadmístního) významu bude převážně soustředěno v těžišti 
lokality Opatov v městském centru v okolí stanice metra Opatov a podél Chilské ulice.  

V lokalitě Opatov budou vymezeny pozemky pro základní občanské vybavení potřebné pro bydlení a 
činnost v této lokalitě, případně pro zlepšení dostupnosti základního občanského vybavení z přilehlých 
obytných lokalit. 

V lokalitě Opatov bude vymezen prostor pro stavbu: 

• víceúčelového kapacitního sálu (např. pro divadlo, plesy a další společenské akce), a to i jako 
součást jiné stavby  

• administrativní budovy vhodné pro radnici městské části Praha 11 (s odpovídající kapacitou a 
umístěním) 

V lokalitě Opatov bude na vhodném místě vymezen prostor pro stavbu zařízení zabezpečujícího 
zdravotnické a sociální služby pro seniory a osoby nemocné, se sníženou schopností pohybu a 
orientace, bez schopnosti vlastní celodenní samostatné péče a prostor pro azylový dům. 

Návrh veřejného prostranství 

RP navrhne veřejné prostranství. Systém navrženého veřejného prostranství se napojí na stávající 
okolní veřejné prostranství. Veřejným prostranstvím bude zajištěno zejména plynulé, bezpečné a 
atraktivní pěší a cyklistické propojení Centrální park – Opatov – Na Jelenách/Starý Chodov 
(s možností dalšího propojení na sídliště Jižní Město II a Kunratický les) a  Ke Stáčírně – Litochlebské 
náměstí – Opatov – Na Jelenách – Šeberov. 
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V lokalitě Opatov bude věnována zvláštní pozornost kvalitě veřejného prostranství v prostoru 
městského centra a jeho propojení s parterem přilehlých budov. Součástí městského centra bude hlavní 
náměstí jako kapacitní, reprezentativní a celoměstsky prestižní funkční veřejný prostor. Bude mít 
vazby na Centrální park. 

V těžišti lokality Na Jelenách bude v rámci nové výstavby vymezeno odpovídající veřejné 
prostranství. 

Veřejné prostranství bude dle požadavků na rozsah a způsob užívání a na okruh uživatelů 
hierarchizováno na prostranství: 

• celoměstského významu (zejména náměstí u stanice metra Opatov a jeho bezprostřední okolí, 
Chilská ulice) 

• nadmístního významu (zejména v lokalitě Na Jelenách) 
• místního významu (sloužící zejména pro místní obyvatele) 

Veřejné prostranství bude mít zajištěno veřejné osvětlení. Stavby a zařízení na veřejném prostranství 
určené pro nakládání s odpady budou přednostně navrženy pod zemí.  

Jednotlivé části veřejného prostranství budou splňovat takové požadavky na uspořádání a vybavení, 
aby mohly co nejlépe a co nejbezpečněji sloužit své hlavní funkci a účelu (např. provozu vozidel, 
pěšímu provozu, shromažďování, reprezentaci, rekreaci atp.). 

Jednotlivé části veřejného prostranství budou přiměřeně svému účelu vybaveny zelení (dřeviny, 
trávník, stromořadí atp.), vodními prvky, uměleckými prvky a městským mobiliářem. 

RP určí základní podmínky a vhodná místa pro umístění staveb a zařízení sloužících pro orientaci, 
informaci a označení budov a staveb a zařízení pro reklamu ve veřejném prostranství. 

f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření 
RP bude vycházet z platné územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy. V ÚPn je v lokalitě Opatov 
po obou stranách Chilské ulice ve funkční ploše SMJ plovoucí značka DH – 2 x 8/DR/11 parkoviště 
P + R Opatov. V těsné blízkosti řešeného území je 3/ZP/11 – dostavba Centrálního parku a 48/DK/48 
– Šeberov – východní obchvat Šeberova. V ZÚR je Z/503/DT – východní tramvajová tangenta (změna 
ÚPn č. Z 2798/00).  

RP vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v rozsahu nezbytném pro realizaci 
navrženého řešení. Navržené veřejně prospěšné stavby a navržená veřejně prospěšná opatření budou 
zakresleny ve výkresové části a popsány v textové části. U pozemků navržených pro možnost 
vyvlastnění a předkupní právo se uvedou čísla parcelní a katastrální území. 

g) požadavky na asanace 
Konkrétní požadavky na asanace v území vyplynou z návrhu RP.  Za nevyhovující lze v řešeném 
území považovat tyto stavby: 

• sběrný dvůr na pozemcích parc.č. 2031/207 a 2031/209 v k.ú. Chodov při ulici Bartůňkova, 
nepovolená stavba v nesouladu s využitím funkčním plochy dle ÚPn  

• objekt č.p. 1761 v k.ú. Chodov při ulici Saudkova, bývalá telefonní ústředna, plánovaná změna 
využití (rekonstrukce nebo po odstranění novostavba), pro potřebu stavby pořizována změna ÚPn 
č. 2799/00 
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• hřiště na pozemcích parc.č. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. Chodov, nevyužívané sportoviště 
v blízkosti křižovatky 

• „Betonárka Chodov“ na pozemcích parc.č. 2105/1, 2105/113, 2105/114, 2105/116, 2105/117, 
2105/125, 2105/126 v k.ú. Chodov při ulici Na Jelenách, dočasná stavba s dobou trvání do 
31.12.2017 

• okružní křižovatka Litochlebské náměstí 

Tyto a případně další stavby a plochy vytipované zpracovatelem návrhu RP budou nejprve prověřeny 
a po následné dohodě s pořizovatelem RP případně navrženy k asanaci. 

h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních 
předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, 
obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, 
ochrany před povodněmi a jinými rizikovými p řírodními jevy) 
RP navrhne řešené území se zohledněním dalších požadavků vyplývajících z níže uvedených známých 
záměrů a projektů v území, limitů a problémů, to vše ve vzájemné koordinaci.  

1) Záměry, projekty, problémy, limity, ve znění  ÚAP 2014: 

Záměry a projekty v řešeném území 

• ZT-26 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (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 

Záměry a projekty mimo řešené území, které mohou řešené území ovlivnit: 

• ZT-3 Retenční nádrž na Košíkovském potoce (RN Chodovec) 
• PT-3 Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves-Měcholupy 
• PD-1 Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa) 
• PD-8 Pražský okruh, úsek Běchovice – D1 
• PD-16 Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603 
• PD-27 Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP 

Problémy v řešeném území: 

• nedostatky stávající mimoúrovňové křižovatky Exit 2 (Brněnská x Chilská) 
• problematický přestupní terminál veřejné dopravy Opatov   
• zastavěné území s deficitem parků 
• liniové zdroje znečištění ovzduší méně jak 20 Nox t/rok/km² – místní komunikace I. a II. třídy   
• liniové zdroje znečištění ovzduší více jak 20 Nox t/rok/km² – dálnice D1 

Limity v řešeném území: 

• metro včetně stanice (ochranné pásmo metra) 
• zemědělská půda I. a II. třídy ochrany v lokalitě Na Jelenách 
• bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v jižní a západní části lokality Na Jelenách 
• VTL regulační stanice - 351 JIŽNÍ MĚSTO - ZÁPAD 
• významné vodovodní řady včetně ochranných pásem v západní části lokality Na Jelenách 
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• elektronická komunikační vedení včetně ochranných pásem procházející řešeným územím 
• dálnice D1, místní komunikace I. třídy (Na Jelenách, Roztylská, Chilská, Türkova, Opatovská) a 

II. třídy (Hviezdoslavova a Ke Stáčírně) 
 
2) Další plánované stavby, problémy, limity vycházející kromě  ÚAP i ze skutečného či plánovaného 
 stavu řešeného území: 
 
Další plánované stavby v řešeném území, které RP prověří z hlediska jejich souladu se zadáním RP a  
veřejným zájmem: 
• „Litochlebský park“, novostavba výškové administrativní budovy na pozemcích parc.č. 1205/3, 

1328/3, 1342, 1343, 1344/1, 1344/2, 1360/4, 1361, 1367, 1369, 1370/2 v k.ú. Chodov, vydáno 
územní rozhodnutí ÚMČ Praha 11, odborem výstavby č.j. MCP11/14/035515/OV/Duk 
ze dne 11.07.2011, provedená úprava ÚPn pro potřebu stavby č. U 0870/2010 zrušena rozsudkem 
městského soudu v Praze č.j. 5 A 193/2012-86 ze dne 13.06.2014, nesouhlasné usnesení RMČ 
Praha 11 č. 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.č. 2031/17 v k.ú. Chodov, nesouhlasné usnesení RMČ Praha 11 č. 0957/27/R/2015 
ze dne 30.06.2015 

• „P + R Opatov“, novostavba hromadných garáží na pozemcích parc.č. 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 RMČ Praha 11 č. 0458/13/R/2015 ze dne 07.04.2015 

• objekt č.p. 1761 v k.ú. Chodov, plánovaná změna využití (rekonstrukce nebo po odstranění 
novostavba), pro potřebu stavby pořizována změna ÚPn č. 2799/00 

• objekt č.p. 2286 v k.ú. Chodov, plánovaná změna využití a rekonstrukce areálu bývalého 
autoservisu  

• průběžná dostavba Centrálního parku, ukončení dle usnesení ZHMP č. 2/41 ze dne 18.12.2014 
• „OC Na Jelenách obchodní centrum s ČSPHM a myčkou  Na Jelenách Praha 11“, novostavba 

areálu maloobchodní velkoprodejny GLOBUS na pozemcích parc.č. 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 RMČ Praha 11 č. 0912/26/R/2015 ze dne 
23.06.2015  

Další problémy v řešeném území: 

• individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového využití doposud nezastavěného 
území nebo změn využití zastavěných částí území jednotlivými subjekty bez vzájemných ohledů, 
to vše související se strukturou majetkoprávních vztahů k pozemkům a stavbám na nich 

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

• okružní křižovatka Litochlebské náměstí 
• dlouhodobé nedefinovatelné praktické využití většiny území, na které si obyvatelé zvykli 
• sporné užívání veřejně přístupných ploch na soukromých pozemcích, popř. staveb sloužících 

veřejnosti na soukromých pozemcích (např. parkoviště P+R mj. na pozemcích parc.č.  2031/23, 
2031/5, 2031/131, 2031/252 v k.ú.  Chodov mezi ulicemi Chilská a Nad Opatovem) 

• výskyt asociálních jevů ve zjevně zanedbaných a devastovaných částech území (např. tzv. „divoké 
parkování P + R“, bezdomovci) 

• relativně vysoký podíl obyvatel zasažených nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším, 
zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním provozem 
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Další limity v řešeném území: 

• páteřní systém komunikací (D1, Chilská, Türkova, Ke Stáčírně, Hviezdoslavova, Opatovská, 
Na Jelenách, Roztylská) tvořící spolu s křižovatkami Litochlebské náměstí, Chilská x Opatovská 
x D1, Na Jelenách x Chilská x D1 x K Hrnčířům a Na Jelenách x Roztylská x U Kunratického 
lesa x Kunratická spojka bariéru prostupnosti územím a generující zdroje nadměrného hluku a 
znečištění ovzduší  

• ochranný zemní val na pozemcích parc.č. 2014/5, 2014/351, 2014/412, 2014/413, 2014/414, 
2889/1 v k.ú. Chodov při východní straně křižovatky Chilská x Opatovská x D1 a podél D1, 
skládka z doby výstavby sídliště, a přilehlé hřiště na pozemcích parc.č. 2014/455 a 2014/456 v k.ú. 
Chodov 

• ochranný zemní val na pozemcích parc. č. 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 při západní straně křižovatky Na Jelenách x Chilská a podél D1 (dle ÚAP  2014 
pohledově exponovaný svah (při D1 – Na Jelenách), skládka z doby výstavby sídliště 

• zástavba rodinných domů na Starém Chodově a při ulicích Starochodovská, Bartůňkova 
a Saudkova 

• objekt č.p. 2025 v k.ú. Chodov v ulici Šalounova, dům s pečovatelskou službou 
• staré ekologické zátěže plošně významné (rozloha > 0,5 ha) vyznačené ve výkresu 700 ÚAP 2014 
• stará ekologická zátěž z podzemních staveb a budov areálu sběrného dvora na pozemcích 

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

Saudkova 
• bezpečnostní ochrana objektu č.p. 1159 v ulici Bartůňkova, tiskárna Ministerstva vnitra ČR 
• bezpečností ochrana objektu čp. 1861 v ulici Cigánkova, sídlo Cizinecké policie Ministerstva 

vnitra ČR 
• ochrana telekomunikačního zařízení a vysílače v objektu č.p. 2339 v k.ú. Chodov v ulici Malebná, 

včetně přístupu 
• kromě významných vodovodních řadů včetně ochranných pásem v západní části lokality 

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

• rozvody zásobování elektrickou energií vyznačené ve výkresu 720 ÚAP 2014 
• páteřní optické trasy, optické trasy, kabelovody, trasy radioreléových spojů vyznačené ve  výkresu 

730 ÚAP 2014 
• přestupní terminál veřejné dopravy Opatov  

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 prostředí, zejména 
obytného prostředí. 

i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 
RP nenahradí žádné územní rozhodnutí. 



 

10 

 

j) požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 
Požadavky se doplní na základě stanoviska příslušného dotčeného orgánu. Řešené území není součástí 
ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Vliv na životní prostředí, na ptačí oblasti nebo evropsky 
významné lokality však nelze zcela vyloučit. 

k) případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 
RP stanoví podmínky a požadavky pro budoucí spoluúčast vlastníků pozemků nebo stavebních 
podnikatelů na vybudování nové veřejné infrastruktury nebo spoluúčast na úpravách stávající veřejné 
infrastruktury (plánovací smlouvy). 

l) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s 
ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
Obsah RP: 

Textová část RP bude obsahovat: 

a) vymezení řešené plochy 

b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků 

c) podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury 

d) podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území 

e) podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí 

f) podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu 

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona, 

i) výčet územních rozhodnutí, která RP nahrazuje (bude uvedeno, že RP žádné územní rozhodnutí 
nenahrazuje) 

j) údaje o počtu listů RP a počtu výkresů grafické části 

k) v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci) a podmíněnost staveb a opatření 

l) požadavky vyplývající z dosud platného ÚPn 

Grafická část RP bude obsahovat: 

a) výkres širších vztahů, v měřítku 1 : 5000 (schéma) 

b) hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné 
podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury, v měřítku 1:1000 
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c) výkres dopravy, v měřítku 1 : 1000 

d) koordinační výkres technické infrastruktury, v měřítku 1 : 1000 

e) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v měřítku 1:1000 

f) výkres vodního hospodářství, systému zeleně a veřejného prostranství, v měřítku 1 : 1000 

g) v případě potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace) a podmíněnosti staveb, v měřítku 1:1000 

h) výkresy dokumentující podélné a příčné řezy komunikací, v měřítku 1 : 1000, 1 : 500 

Obsah odůvodnění RP plánu: 

Textová část odůvodnění RP bude obsahovat: 

Textová část odůvodnění regulačního plánu bude obsahovat kromě náležitostí vyplývajících 
ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 SZ stavebního zákona: 

a) údaje o způsobu pořízení regulačního plánu 

b) vyhodnocení koordinace využívání řešeného území z hlediska širších územních vztahů, včetně 
vyhodnocení souladu RP s politikou územního rozvoje, se ZÚR a ÚPn 

c) údaje o splnění zadání RP, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování 
(§ 69 odst. 3 SZ) 

d) zdůvodnění navržené koncepce řešení  

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

f) informace o výsledcích posuzování vlivu na životní prostředí 

g) vyhodnocení souladu se SZ, obecnými technickými požadavky na využívání území, s cíli a úkoly 
územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území 

h) vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práva právem chráněných zájmů dotčených osob 

Grafická část odůvodnění RP bude obsahovat 

a) koordinační výkres, v měřítku 1:1000 

b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území, v měřítku 1:5000 (nebo v jiném 
srozumitelném měřítku dle povahy a rozsahu vazeb) 

c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu, v měřítku 1:1000 

Počet vyhotovení 

Dokumentace návrhu RP bude zpracovaná v počtu pěti vyhotovení a v digitální podobě pro projednání 
na externím nosiči dat. Čistopis RP s úpravou dle aktuálních právních předpisů bude zhotoven v počtu 
pěti vyhotovení a v digitální podobě na externím nosiči dat.  
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Použité zkratky: 

RP – regulační plán, SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon),  ÚPn – Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, ZÚR – Zásady územního rozvoje hl. m. 
Prahy, ÚAP 2014 – Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2014, ČR – Česká republika, KPP – 
koeficient podlažních ploch, KZ – koeficient zeleně, KZP – koeficient zastavěné plochy 
(dle Metodickéko pokynu k ÚPn) 



                                                     P íloha . 1 Návrhu zadání - Hranice ešeného území - katastrální mapa



                                                    
      P íloha . 1 Návrhu zadání - Hranice ešeného území - ortofotomapa



                                                P íloha . 1 Návrhu zadání - Hranice ešeného území - ÚPn                 
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P íloha . 2 Návrhu zadání -  Seznam dot ených pozemk  


