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A. Identifikační údaje: 

Název: Michnova, Podjavorinské, U Modré školy (jižní část) – plochy pro 

volnočasovou aktivitu 

Místo: MČ Praha 11, k.ú. Chodov, parc.č, 2899/46 - část, 2899/47, 2899/48, 
2899/49 

Zpracovatel: ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 00 Praha 4, 

IČ: 00231126 

B. Údaje o území: 

Základní údaje o místu: 

Pozemek parc.č. 2899/46 v k.ú. Chodov – celková výměra 190 m², opravovaná část cca 92 m2, 

ostatní plocha, ostatní komunikace, vlastník hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc.č. 2899/47 v k.ú. Chodov – výměra 114 m², ostatní plocha, zeleň, vlastník 
hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov – výměra 504 m², ostatní plocha, jiná plocha, vlastník 
hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc. č. 2899/49 v k.ú. Chodov – výměra 1308 m2, ostatní plocha, zeleň, vlastník 
hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Dle územního plánu s.ú. hl. m. Prahy se pozemky nacházejí ve funkční ploše OV – všeobecně 
obytné, kde hlavním funkčním využitím může být mj. sportovní a vzdělávací zařízení. 
V připravovaném Metropolitním plánu jsou součástí lokality č. 547, ve struktuře stavebních 
bloků jsou součástí „parku ve volné zástavbě“. 

Údaje o stávajícím využití: 

Na pozemku parc.č. 2899/48 v k.ú. Chodov se nacházejí dvě stávající hřiště se zpevněným 
živičným povrchem vyspádovaným do okolního trávníku. Na východním hřišti jsou dva 
ocelové sloupky pro síť na volejbal, na západním hřišti jsou dvě ocelové branky. Obě hřiště 
obklopuje trávník a vzrostlé dřeviny, v západní části jsou dvě lavičky. Veřejné osvětlení je 
vedeno podél přilehlé cyklostezky a chodníku ve východní části území. Přístup je pěšími 
komunikacemi ze severní a východní strany. V řešeném území a jeho bezprostřední blízkosti 
jsou vedeny inženýrské sítě  - plynovodní potrubí NTL a STL, vodovod, elektrické vedení VN 
a NN, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace. 

Údaje o stávajícím stavu: 

Živičný povrch hřiště je narušený, prorůstá trávou, v některých místech se tvoří louže. Tráva 
přerůstá okraje plochy. Ocelové prvky jsou zrezivělé. Některé okolní vzrostlé dřeviny jeví 
zjevné známky narušení (např. bříza bělokorá – Betula pendula), trávník je sečen, jsou v něm 
vyšlapány cesty. 

C. Údaje o záměru: 

Důvod:  

Důvodem záměru je příležitost pro lepší využití stávající zpevněné plochy a příležitost tuto 

plochu opravit a vytvořit tak kvalitní veřejný prostor s volnočasovým využitím pro obyvatele 
MČ Prahy 11. 
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Účel: 

Účelem záměru je obnovit asfaltové plochy jak pro sportovní vyžití mládeže a dospělých, tak 
pro odpočinek a relaxaci, a to příhodně na volně přístupných plochách situovaných 
při Centrálním parku a cyklostezce. 

Nové využití: 

Východní část bude využita pro krátkodobou volnočasovou aktivitu, a to pro volejbal, nohejbal 
nebo streetball, bude oplocena s volným přístupem v režimu návštěvního řádu. Západní část 
bude sloužit pro relaxaci, posezení a odpočinek, hlavně pro  malé děti s doprovodem.  

Nový stav: 

Bude proveden nový povrch živičné plochy v rozsahu pozemku č. 2899/48 v k.ú. Chodov a 
na části pozemku parc. č. 2899/46 v k.ú. Chodov (vyznačeno v grafické části), který bude 
u rampy k domu č.p. 1626 v k.ú. Chodov zakončen dilatační spárou. Dále bude vytvořeno nové 

pěší propojení (se živičným povrchem, v šířce 1,5 m) na stávající chodník na pozemku 

parc. č. 2895 v k.ú. Chodov. Stávající pěší propojení ve východní části pozemku 
parc. č. 2899/48 v k.ú. Chodov bude zrušeno a zatravněno. Na nově provedený živičný povrch 

na pozemku parc. č. 2899/48 bude ve východní části barvami vyznačeno hřiště pro volejbal 
(rozměry hřiště 9 x 18 m, útočná čára od středové čáry 3 m), nohejbal (rozměry hřiště 9 x 18m, 

podávací pole je vymezeno obdélníkem, který je 6,5 m od středové čáry a 4,5 m od postranní 
čáry) a streetball (dvoubodová čára je v poloměru 6,3 m od středu koše, čára trestného hodu je 
5,5 m od konce hřiště, průměr kruhu trestného hodu je 3,3 m – rozměry upraveny dle možnosti 
rozměru plochy). Stávající ocelové sloupky budou vyměněny. Vyznačená hřiště budou nově 
oplocena nehlučným oplocením z bezuzlové ochranné sítě z polypropylenu (průměr 5 mm, 

velikost oka 120 mm, výška 4 m, zelená barva) – fa Berger – Huck. Na oplocení bude návštěvní 
řád na ceduli do 0,6m².  Hřiště budou doplněna dvěma lavičkami bez opěradel. V západní části 
bude namalována abeceda s číslicemi a skákací panák pro malé děti. Bude doplněna lavička 
(celkem budou tři) s opěradlem, dva odpadkové koše a čtyři stojany na jízdní kola (nerezová 
ohnutá kulatina – typická pro Jižní Město). Vše bude pevně zakotveno v zemi. Nový živičný 
povrch bude vyspádován pro odvod vody do okolního trávníku. Budou odstraněny dvě břízy 
bělokoré - Betula pendula, bude proveden prořez javoru jasanolistého - Acer negundo a vysazen 

nový strom javor babyka – Acer campestre, kultivar Elsrijk. Současně bude upravena veškerá 
okolní zeleň s ohledem na bezpečnost užívání v rámci nového využití. Záměr nevyžaduje 
napojení na inženýrské sítě ani doplnění veřejného osvětlení. 

Poznámky: 

Při zpracování projektu a při realizaci je třeba se řídit souvisejícími platnými předpisy. 
 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba ověřit přesnou polohu a stav inženýrských 
sítí.  

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba zjistit stávající skladbu souvrství zpevněné 
plochy (tloušťka, stav), aby mohl být stanoven rozsah bouracích prací a následně rozsah 
stavebních prací. 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba provést průzkum zdravotního stavu okolních 
dřevin tak, aby bylo možné navrhnout a zrealizovat jejich případnou úpravu či odstranění 
z  důvodu budoucí bezpečnosti osob. Veškeré úpravy či odstranění dřevin musí provést 
výhradně zahradnická firma nebo odborně způsobilá osoba. Při realizaci nového pěšího 
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propojení v jižní části řešeného území, musí být dřevina javor jasanolistý – Acer negundo 

důsledně ochráněn a nesmí dojít k negativním zásahům do kořenového systému. 
 

V souvislosti s realizací by bylo vhodné zvážit kompletní údržbu zeleně v řešeném území. 
 

Před zpracováním projektu a před realizací je třeba provést polohopisné a výškopisné zaměření 
stávající plochy a hranic pozemků. Okraje stávající plochy nemusí odpovídat hranicím 
pozemků. 

Před realizací budou odstraněny stávající ocelové prvky – dvě branky a dva sloupky. 

Dle územně plánovací informace vyžaduje oplocení územní souhlas. Doplnění živičného 
chodníku v jižní části řešeného území vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební 
povolení, jinak záměr nevyžaduje umístění ani povolení stavebního úřadu. Pro oplocení je tedy 

třeba zadat dokumentaci pro územní souhlas, pro chodník zadat dokumentaci pro územní 
rozhodnutí o umístění stavby a dokumentaci pro stavební povolení. Celkově pro záměr je nutné 
zadat dokumentaci pro stavební a udržovací práce. 
 

Přílohy: 

1) ortofotomapa s vyznačením řešeného území 1:200 

2) katastrální mapa – stávající stav s vyznačením inženýrských sítí 1:200  

3) navrhovaný stav 1:200  

4) půdorys 1:200 

5) text návštěvního řádu 

6) fotodokumentace stávajícího stavu 

7) příklady mobiliáře 

8) doklady 

8.1) Michnova, Podjavorisnké, U Modré školy – jižní část, prověřovací studie, plochy 

pro volnočasovou aktivitu 2016_07 (ke studii vztažena vyjádření 8.2 až 8.6) 

8.2) MCP11/16/042754/OV/Ugr ze dne 04.08.2016, územně plánovací informace ÚMČP11, 
odbor výstavby  

8.3) MCP11/16/043202/OMP/NH ze dne 08.08.2016, vyjádření ÚMČP11, odbor 
majetkoprávní í 

8.4) MCP11/16/044076/OŽP/Hako ze dne 12.08.2016, vyjádření ÚMČP11, odbor životního 
prostředí 

8.5) MCP11/16/045293/OSM/Muz ze dne 19.08.2016, vyjádření ÚMČP11, odbor správy 
majetku 

8.6) HSHMP 40153/2016 ze dne 15.08.2016, vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy   
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                                                                                                                                                            Příloha č. 5 

Michnova, Podjavorinské, U Modré školy 

jižní část 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Provozovatel plochy volnočasové aktivity (PVA): Úřad městské části Praha 11, odbor 

životního prostředí, pracoviště Vidimova 1325, 149 00 Praha 4, tel. +420 267 902 332 

Provozní doba PVA: květen – září od 8:00 do 20:00, říjen – duben od 9:00 do 17:00 hodin 
 

Všeobecné zásady užívání PVA: 

- návštěvní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem zveřejnění 
- návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho 

- provozovatel hřiště je oprávněn vykázat z prostoru hřiště osoby porušující návštěvní řád 
- plocha volnočasové aktivity je určena ke hře a sportovnímu využití dětí, mládeže a dospělých 

- dítěti je vstup na plochu volnočasové aktivity povolen jen v doprovodu dospělé osoby 

- užívání plochy volnočasové aktivity je na vlastní nebezpečí, za děti jsou odpovědny 
osoby, které dítě doprovází 

- provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníků 
hřiště 

- provozovatel hřiště neodpovídá za zranění vzniklá vlastní činností, činností ostatních 

návštěvníků a činností zakázanou návštěvním řádem 

- nalezené věci se odevzdají provozovateli 
- zjištěnou závadu jsou návštěvníci povinni nahlásit provozovateli plochy volnočasové 

aktivity 

Návštěvníci PVA jsou povinni: 

- řídit se návštěvním řádem, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu, 
chovat se ukázněně, dbát vlastní bezpečnosti a svým chováním neohrožovat sebe ani ostatní 
návštěvníky 

- dodržovat zákaz kouření, zákaz požívání alkoholu nebo jiných omamných látek 

- zamezit vstup dítěti pokud je v horkém počasí povrch plochy volnočasové aktivity rozpálen 
na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku; doprovázející dospělá osoba je povinna 
teplotu hřiště předem překontrolovat 

Na PVA je zakázáno: 
- poškozovat a znečišťovat prostor, zařízení a vybavení plochy volnočasové aktivity a zeleň 

- odhazovat odpadky mimo místa tomu určená 

- věšet se na ochranné sítě nebo ocelové sloupky 

- volné pobíhání psů a jiných zvířat 
- jezdit na jízdním kole, bruslích, skateboardech a na všech motorových prostředcích 

(vyjma vozidel údržby) 
- kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky 

- přinášet na plochy volnočasové aktivity střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, 
chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi 
manipulovat 

- nocovat, stanovat, popř. rozdělávat a udržovat otevřený oheň 

- využívat plochy volnočasové aktivity k nepovoleným propagačním, reklamním a jiným 
účelům 

- používat plochu volnočasové aktivity pokud je kluzká nebo je její povrch namrzlý, 
zasněžený nebo je na ní jiná závada 

- malovat cokoliv na plochu volnočasové aktivity 

 



                                                                                                                                                            Příloha č. 5 

Provozovatel hřiště je oprávněn vykázat osoby, které porušují tento návštěvní řád! 
 

Důležitá telefonní čísla: Hlášení požáru 150, Policie ČR 158, Městská Policie 156, Lékařská 
služba 155, Tísňová linka 112 



Michnova, Podjavorinské, U Modré školy – jižní část 

Fotodokumentace stávajícího stavu, červenec 2016 

P íloha . 6
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Michnova, Podjavorinské, U Modré školy – jižní část 

Mobiliář – 3 x lavička, 2 x koš na odpadky, 1 x cedule s návštěvním řádem a informacemi 

Parková lavička PAGODA – www.pontte.cz 

Více info na http://www.pontte.cz/////lavicky/lavicky-

drevene.aspx?Prod=1233 

 

Poznámka:  
nutno založit pro lavičku betonový základ k ukotvení 

Venkovní lavička Trombone – www.pontte.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Více info na http://www.pontte.cz//lavicky/opory-pro-

stani.aspx?Prod=1568 

 

Poznámka:  
nutno založit pro lavičku betonový základ k ukotvení 

Venkovní odpadkový koš Dino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Více info na http://www.parkove-lavicky.cz/Venkovni-

odpadkovy-kos-Dino,86.html 

Koš DINO na psí exkrementy 

Více info na http://www.betonove-lavicky.cz/kos-dino-na-

psi-exkrementy  



Příloha č. 7 
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Cyklostojany – dle předlohy MHMP, již 
realizované na území MČ Praha 11 

Osová vzdálenost jednotlivých stojanů bude  
80 - 90cm. Stojany budou pod povrchem 

komunikace obetonovány. Hloubka zapuštění 
do země je 50cm. Vyčnívající část stojanu bude 
vysoká 85cm od povrchu komunikace. Při 
umístění bude stávající povrch vyříznut 
v rozsahu přečnívajícím půdorys stojanu na 
každou stranu o 30cm, skladby komunikace 

budou vybourány na úroveň -30cm. Budou 

provedeny ověřovací sondy k vyloučení 
porušení podzemních inženýrských sítí. 
Po provedení výkopových prací bude stojan 
osazen a obetonován do úrovně -30cm. 

Upozorňujeme na nutnost zabezpečení výkopu 
proti pádu! Skladby komunikace budou 
nahrazeny ve složení 20cm betonové lože - PB 

I (C20/25), 4cm štěrkodrť frakce 0/4, zámková 
dlažba betonová šedá tl 6cm. V případě osazení 
do stávající živičné vrstvy bude povrch 
zámkové dlažby proveden tak, aby plynule 

navazoval na stávající povrch.  
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