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A. Identifikační údaje: 

Název: Ke Kateřinkám, Opatovská – regenerace veřejného prostranství 
Místo: MČ Praha 11, k.ú. Chodov, parc.č. 2014/72 - část, 2014/73, 2014/74 - část 
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. 2014/72 v k.ú. Chodov – celková výměra 1472 m², upravovaná část 
cca 1170 m²ostatní plocha, jiná plocha, vlastník hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 
Lávka, schodiště a rampa jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, resp. TSK hl. m. Prahy. 

Pozemek parc.č. 2014/73 v k.ú. Chodov – výměra 2589 m², ostatní plocha, jiná plocha, vlastník 
hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc.č. 2014/74 v k.ú. Chodov – celková výměra 606 m², upravovaná část cca 14 m², 
ostatní plocha, jiná plocha, vlastník hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Celková plocha řešeného území cca 3773 m².  

Dle územního plánu s. ú. hl. m. Prahy se pozemky nacházejí ve funkční ploše SV – všeobecně 
smíšené, kde jako doplňkové využití může být mj. zeleň, pěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technické vybavenosti 
území. V připravovaném Metropolitním plánu jsou součástí lokality č. 547, ve struktuře 
stavebních bloků jsou součástí „parku ve volné zástavbě“. 

Údaje o stávajícím využití: 

Řešené území se nachází jižně od komunikace Opatovská. Naproti přes ulici je velkoprodejna 
Billa, západně je ulice Ke Kateřinkám obsluhující převážně obytnou zástavbu na jihu, východně 
je budova č.p. 1753 v k.ú. Chodov s hromadnými garážemi v parteru a obchody a službami 
na terase. S Billou a územím na severu je propojeno lávkou a přechodem. Lávka v řešeném 
území ústí na rampu a schodiště. Součástí řešeného území je autobusová zastávka směr Háje. 
Řešené území lze díky zastávce a blízkosti obchodů považovat za místně významné i hodně 
využívané.  

Terén klesá od severu k jihu. Kromě zastávky se zde nachází veřejná zeleň (trávník s keři 
a stromy, zděné květináče s keři). Pěší komunikace jsou převážně živičné, přešlapy jsou 

z betonových tvarovek, pod konstrukcí schodiště a rampy jsou betonové dlaždice, při západní 
fasádě domu č.p. 1753 v k.ú. Chodov je keramická dlažba. Při jihozápadním rohu domu je na 
terénu vyrovnávací schodiště se zděnými vyrovnávacími zídkami. V řešeném území jsou 
vedeny inženýrské sítě – NN, VN, kolektor, NTL plynovod, sdělovací vedení (zdroj program 
MISYS). Osvětleno je veřejným osvětlením. Z městského mobiliáře jsou zde parkové lavičky 
(5 ks), reklamní lavičky (2 ks), informační cedule, přístřešek autobusové zastávky a odpadkový 
koš. 

Údaje o stávajícím stavu: 

Živičný povrch je záplatovaný, místy narušený, prorůstá trávou. Místy přerůstá trávník přes 
okraje ploch. Dlážděný povrch je místy narušený a odmrzlý. Spáry mezi živičným a dlážděným 
povrchem prorůstají trávou. Zděné květináče a zídky jsou popraskané. Vyrovnávací schodiště 
má narušený povrch a mírně posunuté stupně. Trávník je sečen. Část vzrostlých dřevin je 
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v dobrém stavu, část je v horším stavu, část je zasazena na vedení inženýrských sítí. Část keřů 
je přerostlá. Parkové lavičky jsou funkční, ale omšelé.  

Údaje o záměru: 

Důvod:  

Důvodem návrhu na regeneraci je současný zdevastovaný stavebně technický stav a celkový 
neutěšený vzhled místně významného veřejného prostranství, jeho nepřehlednost a zneužívání 
nevhodně rozmístěného mobiliáře a neudržované zeleně ke znečišťování prostranství 
a  pobývání bezdomovců. 

Účel: 

Účelem záměru je důstojně funkčně i vzhledově zregenerovat místně významné veřejné 
prostranství při dopravně významné komunikaci a vhodně ho doplnit zelení, a to se zachováním 

zaběhlého provozu a s minimálním zásahem do inženýrských sítí a zeleně.  

Nové využití: 

Veřejné prostranství v řešeném území bude po regeneraci využito stávajícím způsobem 

a ve stávajícím rozsahu. Změna bude v severní části, kde místo květináčů budou v místě 
pro zastavení (čekání, krátký odpočinek) nové stromy a nové lavičky. Bude upravena 

a zredukována zeleň, prostranství bude celkově zpřehledněno.   

Nový stav: 

Navrhuje se kompletní nový živičný povrch obdélníkového prostranství u zastávky autobusu. 

Dále se (dle aktuálního stavebně technického stavu) navrhuje oprava povrchu stávajících 
živičných pěších komunikací a dlážděných ploch, oprava, případně výměna, stupňů 
vyrovnávacího schodiště a souvisejících zděných zídek a osazení nového oboustranného 

zábradlí. Prostor mezi zídkami (ve srážkovém stínu) se vysype štěrkem. Hrana trávníku 
při jižním okraji obdélníkového prostranství se posune cca o 1,5 m směrem severním na úkor 
zpevněné plochy, vyústění pěších komunikací se upraví novým směrovým obloukem. V místě 
odstraněných tří květináčů se vysadí 3 ks nových dřevin (svitel latnatý) se vzájemnou roztečí 
7 m. Okolo dřevin se ponechá čtvercový prostor pro zasakování vody a růst dřevin (může být 
kryt mříží). V místě odstraněné dřeviny „C“ (škumpa orobincová) se vysadí nová dřevina 
(platan javorolistý). V místě odstraněných dřevin „D“ (jabloň) a „CH“ (javor klen) a v ploše 
odstraněných keřů (trojúhelníkové plochy uprostřed řešeného území) a zrušených pěších 
komunikací se zřídí nový trávník. Travnatá kruhová plocha u stožáru veřejného osvětlení se 

upraví do čtverce, informační cedule zůstane beze změny, upraví se poloha reklamních laviček. 
V obdélníkovém prostranství u zastávky autobusů se osadí 5 ks nových parkových laviček 
(pevně zapuštěných v zemi) a odpadkový koš. Způsob užívání prostranství, výškové poměry 
ani způsob odvodnění se navrhovanými změnami nezmění, do prostoru autobusové zastávky se 
dispozičně nezasahuje.  

Poznámky: 

Při zpracování projektu zvážit umístění hmatných prvků pro nevidomé (vodící linie od 
přechodu pro chodce k autobusové zastávce Ke Kateřinkám). 
 

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 dalších zařízení.  
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Před zpracováním projektu a před realizací je třeba zjistit stávající skladbu souvrství 
zpevněných 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 dřevin 

z důvodu přesného návrhu na jejich úpravu či odstranění a z  důvodu budoucí bezpečnosti 
pobytu osob.  

 

V souvislosti s realizací bude provedena kompletní údržba zeleně v řešeném území. 
 

Před zpracováním projektu a před realizací se doporučuje provést polohopisné a výškopisné 
zaměření řešeného území. 

Před realizací budou zrušeny dvě pěší komunikace, odstraněny 3 ks stávajících zděných 
květináčů (3,5 x 3,5 m, výška cca 0,8 m) a 1 ks stávajícího zděného květináče (12,5 x 3,4 m, 
výška cca 0,8 m), ocelové zábradlí vyrovnávacího schodiště a 5 ks parkových laviček. 

Při realizaci nesmí být omezen provoz autobusové zastávky, znemožněn průchod směrem na jih 

do sídlištní zástavby a znemožněn přechod přes komunikaci Opatovská (přechod, lávka). 
 

Přílohy: 

1. stávající stav se zelení 1:300 

2. stávající stav s vyznačením sítí 1:300 

3. navrhovaný stav 1:300 

4. vizualizace 

5. fotodokumentace stávajícího stavu  

6. dokladová část 

6.1. vyjádření majetkoprávního odboru ze dne 30.11.2016, č.j. MCP11/16/064658/OMP/BM 

6.2. územně plánovací informace ze dne 9.12.2016, č.j. MCP11/16/066895/OV/Ugr 

6.3. vyjádření odboru životního prostředí ze dne 14.12.2016,  

č.j. MCP11/16/067733/OŽP/Hako 

6.4. vyjádření odboru správy majetku ze dne 20.12.2016, č.j. MCP11/16/069238/OSM/Muz 
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Opatovská, ke Kateřinkám, fotodokumentace stávajícího stavu, září, říjen 2016 
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