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A. Identifikační údaje: 

Název: Mikulova, Vejvanovského, Podjavorinské, U Staré Pošty 
Místo: MČ Praha 11, k.ú. Chodov, parc.č. 2014/1 (část), 2014/16, 2014/495 (část),  

2014/432 (část), 2973 (část), 2982, 3036 vše v k.ú. Chodov 
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. 2014/1 v k. ú. Chodov – celková výměra 36 086 m², upravovaná část 
cca 17 400 m², ostatní plocha, jiná plocha, vlastník hl. m. Praha. Pro tento pozemek je požádáno 
o svěření do správy MČ Praha 11. 

Pozemek parc.č. 2014/16 v k. ú. Chodov – výměra 1210 m², ostatní plocha, jiná plocha, vlastník 
Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Česká pošta, s.p., Politických vězňů 
909/4, 11000 Praha - Nové Město. 

Pozemek parc.č. 2014/495 v k. ú. Chodov – celková výměra 246 m², upravovaná část cca 68 m², 
ostatní plocha, zeleň, vlastník hl. m. Praha.  

Pozemek parc.č. 2973 v k. ú. Chodov – celková výměra 6 501 m², upravovaná část cca 370 m², 
ostatní plocha, ostatní komunikace, vlastník hl. m. Praha.  

Pozemek parc.č. 2982 v k. ú. Chodov – celková výměra 946 m², ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vlastník hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc.č. 3036 v k. ú. Chodov – celková výměra 1 001 m², ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vlastník hl. m. Praha. Pro tento pozemek je požádáno o svěření do správy 
MČ Praha 11. 

Celková plocha řešeného území cca 21 000 m².  

Řešené území se nachází dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy v ploše funkčního využití OB 
(čistě obytné), v rámci které se nachází pevná značka SP (sportu). Dále území zahrnuje plochy 
OB-F (čistě obytné s kódem míry využití území F), ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) a 
OV (všeobecně obytné) – viz příloha č. 2 a podrobnosti viz příloha č.8. 

Údaje o stávajícím využití: 

Celé řešené území vymezují ulice Podjavorinské, Mikulova, Vejvanovského a jižně přiléhá 
k Centrálnímu parku. Z východní části přiléhá k areálu mateřské školy Vejvanovského a 
objektu č.p. 1610, kde se nachází provoz mateřského centra FUTURUM a psychoterapeutické 
a psychosomatické kliniky ESET. Na západní a severní stranu řešeného území navazují 
odstavné parkovací plochy pro obyvatele přilehlých objektů bytových domů.   

V jižní části řešeného území se nachází plochy stávajících parkovišť (pozemky parc. č. 2982 a 
3036 v k.ú. Chodov) a pozemek parc.č. 2014/16, na kterém stál v minulosti objekt pošty. 
Po tomto objektu zůstalo v území několik zpevněných ploch a přístupových komunikací, které 
jsou v současné době využívány pouze pro parkování obyvatel bydlících v okolí. Ve zbylé části 
území se v současné době nacházejí plochy zeleně a plochy s živičným povrchem 
příp. betonovou dlažbou, které nemají určeno žádné zvláštní využití. V rámci živičných a 
dlážděných ploch jsou osazeny svislé panely, které využívají současní „street-art“ umělci 
pro svou tvorbu. Při západní a severní části celého řešené území se nachází skupinky vzrostlých 
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dřevin. Pás vzrostlých dřevin se nachází také při severní straně zpevněné plochy původně 
sloužící objektu bývalé pošty – viz příloha č.1. 

Údaje o stávajícím stavu: 

Živičné i dlážděné povrchy jsou místy narušeny, prorůstají trávou. Trávník je sečen, avšak 
v období léta z důvodu nerovnoměrného rozložení vzrostlé zeleně jsou travnaté plochy silně 
spáleny sluncem. Část vzrostlých dřevin je v dobrém stavu, část je v horším stavu, část je 
zasazena na vedení inženýrských sítí. Část keřů je přerostlá.  

Doporučení k novému využití: 

Vzhledem k rozloze daného území a jeho umístění v rámci okolní zástavby je vhodné rozdělit 
celé řešené území na dvě části – A a B  - viz příloha č. 1, 4 a 5. 

Část A, která zahrnuje pozemky parc. č. 2014/1 (část), 2014/16, 2014/432 (část), 2014/495 
(část), 2982 a 3036 v k.ú. Chodov, se nachází dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy v ploše 
funkčního využití OB (čistě obytné), OB-F (čistě obytné s kódem míry využití území F) a z jižní 
strany lehce zasahuje do plochy ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy). Část A by bylo 
vhodné využít v souvislosti s Centrálním parkem. Pro možnost realizace jakéhokoli záměru je 
zapotřebí vyřešit majetkoprávní vztahy týkající se pozemku parc. č. 2014/16 v k. ú. Chodov – 
bývalý objekt pošty a až poté řešit případný záměr v rámci části A řešeného území. 

Část B, která zahrnuje pozemky parc. č. 2014/1 (část) a 2973 (část) v k.ú. Chodov, se nachází 
dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy v ploše funkčního využití OB (čistě obytné) s pevnou 
značkou SP (sport), OB-F (čistě obytné s kódem míry využití území F) a v severní části v ploše 
OV (všeobecně obytné). Část B by bylo vhodné využít ve vztahu k okolnímu sídlišti, 
např. k revitalizaci zelených ploch, doplnění sportovišť a zeleně, řešení parkování atd.  

Důvod:  

Důvodem zpracování této informace je vytvořit první podklad pro obstarání dalších podkladů, 
zpracování rozborů, projednání s veřejností a pro následný návrh regenerace tohoto veřejného 
prostranství.  

Řešené území má potenciál k tomu, aby vzhledem ke své poloze, rozloze a tvaru bylo vhodněji 
využíváno ve prospěch všech obyvatel sídliště a návštěvníků Centrálního parku. Toto území 
si celkovou regeneraci zaslouží.  

 
Přílohy: 

1. ortofotomapa řešeného území 

2. výřez z Územního plánu s. ú. hl.m.Prahy řešeného území  

3. katastrální mapa řešeného území 

4. katastrální mapa řešeného území + inženýrské sítě 

5. majetkové poměry řešeného území 

6. fotodokumentace ze dne 12.1.2016 

7. fotodokumentace ze dne 24.2.2017 

8. informace k použití Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy 
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Příloha č. 8 – informace k použití Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy 

VÝŇATEK Z PLATNÝCH REGULATIVŮ FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 6/2009 

(1) OBYTNÁ ÚZEMÍ 

1a) OB - čistě obytné  
Území sloužící pro bydlení. 

Funkční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjimečně přípustné využití). Mimoškolní zařízení 
pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče.  

Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení technického vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné 
plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou 
funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní 
vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativa a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení 
při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného 
stravování, nerušící služby místního významu1.  
Stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 
Zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrny surovin. 

 

Pevná značka: 

Pevná značka např.   SP   v  rámci jiné funkční plochy vyjadřuje umístění „podměrečné“ funkční 
plochy o rozloze menší než 2 500 m2 v rámci jiné funkční plochy. Grafická značka symbolizuje těžiště 
umístění podměrečné funkční plochy.  
 

Kód míry využití území: 

Výpočet kapacity funkčních ploch je proveden dle „Metodického pokynu k Územnímu plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy – Úplné znění ke dni 01.11.202“, který byl schválen usnesením 

RHMP č. 1774 ze dne 22.10.2002. 

Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem 

podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). 

                                                           
1 jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy 
vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 
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Koeficient podlažních ploch (KPP) stanovuje maximální míru využití území. Maximální kapacita 

funkční plochy vyjádřená v m2 hrubých podlažních ploch pro celou funkční plochu se vypočítá 

vynásobením rozlohy funkční plochy a KPP. Koeficient podlažních ploch je nepřekročitelný. 

Koeficient zeleně (KZ) je koeficientem, stanovujícím minimální podíl započitatelných ploch 

zeleně v území. Odvozuje se z KPP a podlažnosti a typu zástavby. KZ se stanoví pro celou 

vymezenou funkční plochu. Jeho výška je průměrnou hodnotou ze součtu KZ pro každou 

jednotlivou parcelu (plochu územního rozhodnutí) a případně zbývající části území, na které 

se nevztahuje územní rozhodnutí a které doplňuje funkční plochu do rozlohy vymezené ÚPn. 

V případě, že je podlažnost větší či menší, než je uvedené rozpětí u příslušné hodnoty KZ, platí 

hodnota KZ uvedená u nejbližší uvedené hodnoty podlažnosti. 

 Funkční plocha OB - F  

Ve funkční ploše OB (čistě obytné) s kódem míry využití území F se nacházejí části pozemků 

parc.č. 2014/1 a 2014/431 v k.ú. Chodov ve vlastnictví hl.m.Prahy. 

Velikost funkční plochy – 6 300 m2 

Kód míry využití území F – KPP (koeficient podlažních ploch) = 1,4 

Koeficient zeleně KZ = 0,25 – 0,45 

Kapacita funkční plochy – 6 300 x 1,4 = 8 820 m2 hrubých podlažních ploch 

 

1b) OV -  všeobecně obytné  

Území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel. 

Funkční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. 

Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, 
církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná 
nerušící výroba1a, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, 
obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného 
stravování, nerušící služby1a .  

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, 
nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného 
bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní 
plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, 

                                                           
1a jako drobná nerušící výroba a služby nelze v tomto případě povolit klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další 
provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 
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garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a 
polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. 

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z  obecně přípustných funkcí 
ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.   
 

(6) PŘÍRODA, KRAJINA A  ZELEŇ 

Plochy všech typů zeleně ve městě, pro které platí tato pravidla a ustanovení: 

1) Na území města je vymezen a chráněn celoměstský systém zeleně. V monofunkčních 
plochách zeleně, které jsou součástí celoměstského systému zeleně, je přípustné umísťovat 
pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch. Nová výstavba a změny 
funkčního využití nesmějí být prováděny na úkor zvlášť chráněných území přírody. 

2) Značka „zeleň vyžadující zvláštní ochranu” (●) upozorňuje na kvalitní vzrostlou a 
perspektivní zeleň ve stávající zástavbě, kterou je nutno zachovat. Zahrnuje dřeviny vysokého 
funkčního, estetického a kompozičního významu6.  
3) V navrhovaných polyfunkčních územích je plovoucí značkou  ZP  vyjádřen požadavek umístit 
souvislou parkovou plochu uvnitř jiné funkční plochy. Takto umístěná plocha se stává 
monofunkční plochou ZP - parkem.  

3.1) do rozlohy 3 ha polyfunkčního území je požadováno umístění plochy ZP různorodého 
tvaru, není však definována její minimální plocha ani poměr stran, 

3.2) při rozloze 3 - 6 ha je požadována plocha 400 m2 při poměru stran plochy  max.1: 2, 

3.3) při rozloze 6 - 9 ha je požadována plocha 1 600 m2 při poměru stran plochy  max. 1: 2, 

3.4) při rozloze 9 - 12 ha je požadována plocha min. 3 600 m2, kterou je přípustné rozdělit 
do dvou lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných 
parkovými pásy či stromořadími, 

3.5) při rozloze nad 12 ha je požadována plocha min. 6 400 m2, kterou je přípustné rozdělit 
do tří lokalit při poměru stran plochy různorodého tvaru max. 1: 2 vzájemně provázaných 
parkovými pásy či stromořadími. 

4) Doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití (související s vymezeným 
funkčním využitím) v plochách ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) a plochách ZMK 
(městská a krajinná zeleň) jsou přípustná pouze jako součást celkové koncepce monofunkční 
plochy zeleně realizované současně s jejich zakládáním případně v rámci jejich rekonstrukcí.  
 

6b) ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy  

Záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně. 

Funkční využití:  

Parky, zahrady, sady, vinice to vše na rostlém terénu, plochy určené pro pohřbívání, urnové 
háje, kolumbária, rozptylové louky a plochy určené pro pohřbívání zvířat v domácích chovech. 

Doplňkové funkční využití:  

Drobné vodní plochy, pěší komunikace.   

                                                           
6 § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
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Prostory a nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (sloužící stavbám a zařízením 

uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční využití:  

Dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, komunikace účelové.  

Zahradní restaurace, nekryté amfiteátry, hvězdárny, rozhledny, kostely, modlitebny, 

krematoria a obřadní síně, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti, drobná zahradní 

architektura.  

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, ostatní stavby související s vymezeným funkčním 

využitím.  

Obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, nerušící služby1 

(to vše platí jen pro hřbitovy). 

Podzemní parkoviště. Výjimečně přípustné umístění podzemního parkoviště bude možné 

za předpokladu závazně stanovené parkové kompozice, přijatelné druhové skladby a 

stanovení mocnosti terénu.  

 

 

Vypracoval OÚR, dne 06.03.2017 

                                                           
1 jako nerušící služby nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy 

vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot. 




