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1. ÚVOD 

(1) Územní studie Opatov – Na Jelenách (dále také studie nebo ÚS) je pořizována z podnětu Městské části 

Praha 11 (dále také MČ P11 nebo městská část). Územní studie prověřuje ve smyslu § 25 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 
možnosti a podmínky změn v území.  

(2) Zadání ÚS vychází z návrhu zadání regulačního plánu zpracovaného MČ P11 a schváleného 
zastupitelstvem MČ P11 (usnesení č. 0004/18/Z/2016 ze dne 9. 6. 2016). 

2. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE  

(1) Územní studie bude sloužit jako: 

× podklad pro rozhodování v území, tj. bude v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru 
hl. m. Prahy (dále také územní plán nebo ÚP). V případech, kdy ÚP není v souladu se Zásadami 
územního rozvoje hl. m. Prahy (dále ZÚR), bude respektovat regulativy ZÚR. 

(2) Data o ÚS budou vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

3. CÍLE ÚZEMNÍ STUDIE  

Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území: 

 koncepci veřejných prostranství včetně parků: 

× struktura,  

× dimenze, 

× charakter; 

 koncepci zástavby stavebních bloků a pozemků:  

× charakter zástavby,  
× výšky zástavby, výškové hladiny,  
× způsob využití,  
× kapacity zástavby jednotlivých bloků; 

 koncepci a podrobnější řešení infrastruktury:  

× zelené, 

× dopravní, 
× technické, 

× veřejné vybavenosti. 

4. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

4.1 VYMEZENÍ 

(1) Řešené území o ploše cca 78 ha se nachází na území Městské části Praha 11 v katastrálním území 
Chodov. Hranice řešeného území je vyznačena v příloze č. 1.  

(2) Součástí zájmového území je dálnice D1, která dělí území do dvou lokalit, a to: 

 Opatov – oblast v okolí stanice metra Opatov po obou stranách Chilské ulice a v okolí okružní 
křižovatky Litochlebské náměstí, ohraničené stávající zástavbou a Centrálním parkem, 

 Na Jelenách – území vymezené ulicemi Roztylská, Na Jelenách a D1.  

4.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

(1) Území obou lokalit je převážně nezastavěné bez definování adekvátního využití. Lokalita Opatov je 
součástí sídlištního komplexu ze 70. a 80. let 20. stol. – Jižního města (dále JM). Po obvodu je obklopena 
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převážně obytnou zástavbou rodinných domů nebo panelových domů sídliště. Součástí řešeného území je 

i systém páteřních komunikací (Chilská, Türkova, Ke Stáčírně, Hviezdoslavova, Opatovská, Na Jelenách, 
Roztylská, D1) sloužící kromě lokální obsluhy území zejména nadmístnímu tranzitu osobní a nákladní dopravy.  

(2) Hlavními problémy řešeného území jsou:  

 individuální, nesourodé a nekoordinované plánování nového využití doposud nezastavěného území 
nebo změn využití zastavěných částí území, 

 nevyužití potenciálu celoměstského významu místa s cca 80 tisíci obyvateli v blízké dostupnosti 
a s kvalitním napojením na dopravní systém (metro, povrchová veřejná doprava, sjezd z dálnice D1), 

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

 rozdělení Městské části Praha 11 dálnicí D1 na území východní a západní,  

 vliv nekoordinovaně se rozvíjející dopravy v širším okolí řešeného území. 

5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

V rámci územní studie budou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory pro ověření a doplnění obsahu Územně 
analytických podkladů hl. m. Prahy (dále „ÚAP“) v rozsahu nezbytném pro zpracování jejího návrhu. Na základě 
ÚAP, doplňujících průzkumů a rozborů a dostupných informací o území bude zpracován problémový výkres.  

5.1 CELKOVÁ KONCEPCE  

Hlavní cíle návrhu jsou: 

 vytvořit centrum městské části s významnými veřejnými budovami s těžištěm u stanice metra 
Opatov, 

 dotvořit existující soubor JM (cenný urbanistický soubor bez památkové ochrany, panelová zástavba 
Jižního Města I) podél páteřní ulice Chilské zástavbou splňující soudobé urbanistické nároky, 
zároveň zohlednit odlišný typ struktury Starého Chodova navazující ze západu, 

 vytvořit návrh nové zástavby lokality Na Jelenách, 

 zakomponovat dálnici D1 do nové struktury území a eliminovat její bariérový efekt, 

 vytvořit soustavu hierarchicky členěných veřejných prostranství, zajistit prostupnost území 
a minimalizovat bariéry, 

 zajistit v území dostatečné množství účelně provázané vegetace,  

 citlivě začlenit návrh do stávajících urbanistických struktur,  

 respektovat stávající hodnoty řešeného území i území navazujícího. 

5.2 STRUKTURA ÚZEMÍ 

5.2.1 OBECNĚ     

(1) Územní studie navrhne čitelně hierarchizovanou strukturu veřejných prostranství v návaznosti 
na stávající okolní veřejná prostranství a zajistí plynulá a atraktivní propojení pro pěší a cyklistickou dopravu: 

 Centrální park – Opatov – Starý Chodov – Na Jelenách (s možností dalšího propojení na sídliště 
Jižní Město II a Kunratický les, případně Hostivařský lesopark), 

 Ke Stáčírně – Litochlebské náměstí – Opatov – Na Jelenách – Šeberov. 

(2) Studie navrhne výšky zástavby a výškové hladiny bloků s ohledem na polohu území v oblasti viditelné 
z Pražské památkové rezervace a jejího ochranného pásma (pohledový horizont II historická jádra).  

5.2.2 LOKALITA OPATOV     

(1) Nejintenzivnější míra využití území bude v těžišti lokality u stanice metra Opatov a podél Chilské ulice. 
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(2) Navržená zástavba bude reagovat na strukturu zástavby navazující (např. na západě na strukturu 

Starého Chodova, na východě na strukturu panelového sídliště) směrem k hranici řešeného území. 

(3) Bude navrženo hlavní náměstí jako reprezentativní veřejný prostor celoměstského významu s vazbami 

na stanici metra Opatov a Centrální park. 

(4) Budou zdůrazněny a doplněny kompoziční osy hlavních ulic (Hviezdoslavova, Chilská, Opatovská) 
a zelená osa Centrálního parku. 

(5) Těžiště lokality u stanice metra Opatov může být zdůrazněno lokálními dominantami veřejných staveb. 

(6) Bude dotvořena struktura Starého Chodova. 

(7) Bude definováno celkové urbanistické řešení Litochlebského náměstí a jeho okolí, včetně dopravního 
řešení, do kterého bude zakomponováno zdejší pietní místo (pomník padlých z 1. světové války z Chodova). 

5.2.3 LOKALITA NA JELENÁCH 

(1) V rámci návrhu zástavby bude určeno i nové přirozené těžiště lokality s centrálním veřejným 
prostranstvím s intenzivnější mírou využití území. 

(2) Nebudou navrženy velkoprostorové skladovací a prodejní haly. 

5.2.4 DETAIL 

V rámci detailu jednotlivých veřejných prostranství budou stanoveny podmínky a navržena místa či plochy 
pro umístění: 

 vodních prvků,  

 městského mobiliáře,  

 uměleckých prvků,  

 veřejného osvětlení,  

 staveb a zařízení určených pro nakládání s odpady (převážně podzemních), 

 informačních a reklamních staveb a zařízení. 

5.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

5.3.1 OBECNĚ 

(1) Studie navrhne aktivní městský parter budov v návaznosti na veřejná prostranství, zejména ve vazbě 
na významné náměstí a ulice.  

(2) Bude navrženo uspořádání jednotlivých rozdílných způsobů využití v zástavbě, případně i v jednotlivých 
budovách. 

5.3.2 LOKALITA OPATOV 

(1) Navržené stavební bloky umožní jejich smíšené využití (administrativa, služby, bydlení, …), zejména 
ve vazbě na těžiště území u stanice metra Opatov.  

(2) V těžišti lokality u stanice metra Opatov a podél Chilské ulice bude přednostně umístěna občanská 
a další veřejná vybavenost viz 5.7. 

(3) S větší vzdáleností od těžiště lokality může narůstat podíl bydlení. 

5.3.3 LOKALITA NA JELENÁCH 

Navržené stavební bloky umožní jejich smíšené využití s důrazem na nerušící výrobu a služby, vědu, výzkum 

a vzdělávání a navazující obchod a služby. 
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5.4 ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

(1) Územní studie navrhne zelenou infrastrukturu (systém zelených ploch a uliční zeleně) zahrnující: 

 dostatečně dimenzované plochy městských parků v poloze a rozloze odpovídající jejich významu 
(upřesnění umístění a zohlednění plovoucí značky ZP), 

 kompozičně významná stromořadí a koncepčně významné vegetační plochy v uličních 
prostranstvích v návaznosti na stávající zelenou infrastrukturu vně řešeného území. 

(2) Kvalitní vzrostlá zeleň bude v maximální možné míře zakomponována i do návrhu veřejných 
prostranství: 

 bude zachována 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, 

 bude zachována vzrostlá zeleň s izolační funkcí na severovýchodní straně křižovatky Chilská × 
Opatovská × 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. 

 bude zachován park okolo pietního místa severně od Litochlebského náměstí (pomník padlých 
z 1. světové války z Chodova). 

(3) V koncepci zelené infrastruktury bude zohledněna „Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou 
změnu“ schválená usnesením RHMP (č. 1723 ze dne 18. 7. 2017). 

5.5 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

5.5.1 OBECNĚ 

(1) Dopravní koncepce bude vycházet z ÚP a bude řešena v přímém kontextu se stávající strukturou 
okolního města a jejími dopravními napojeními. Infrastruktura pro automobilovou dopravu bude důsledně řešena 
jako součást veřejných prostranství (vyjma dálnice D1). Svojí dimenzí bude odpovídat nárokům širších 
dopravních vztahů i dopravě generované navrženou koncepcí využití území.  

(2) Koncepce dopravního řešení bude navržena s ohledem na minimalizaci bariér v území. Cílem je 
vytvoření příznivého životního prostředí pro obyvatele a zvýhodnění pěší, cyklistické a hromadné dopravy.  

5.5.2 PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

(1) Studie navrhne hustou síť komunikací pro pěší v logických vazbách na stávající i navrhovanou zástavbu 

a zastávky veřejné dopravy. 

(2) Budou dořešeny cyklistické trasy procházející řešeným územím s přihlédnutím ke Generelu cyklistické 
dopravy a zadávacím kartám cyklotras Komise RHMP pro cyklistickou dopravu. 

(3) Bude zredukováno, pokud možno, současné mimoúrovňové propojení, nová křížení budou navržena 
jako úrovňová (vyjma křížení s D1). 

5.5.3 VEŘEJNÁ DOPRAVA 

(1) Studie prověří možnost zřízení druhého výstupu ze stanice metra Opatov. 

(2) Bude navržena výhledová podoba terminálu veřejné dopravy Opatov s ohledem na plánované dopravní 
stavby mimo řešené území (konkrétně stavba stanice metra D v Písnici včetně plánovaného terminálu autobusů 
veřejné dopravy a plánovaných P + R u stanic metra D). 

(3) Bude respektováno budoucí umístění tramvajové tratě dle projednávané změny ÚP č. Z 2798/00 (dle 

ZÚR VPS Z|503|DT východní tramvajová tangenta) a dle projednávaného podnětu na změnu ÚP č. 9/2017 
(vymezení tramvajové tratě, tzv. Východní tramvajové tangenty). Tento záměr bude blíže v řešeném území 
rozpracován. Bude prověřena možnost pokračování tramvajové trati do Čestlic. 
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5.5.4 DOPRAVA V KLIDU 

(1) Pro účely bilancí bude doprava v klidu uvažována v souladu s Pražskými stavebními předpisy (dále PSP) 
na spodních hranicích návrhového rozmezí. 

(2) Doprava v klidu bude řešena přednostně mimo veřejná prostranství, v nezbytných případech podél ulic, 
nikoli na rozsáhlých parkovacích plochách. 

(3) Studie navrhne záchytný parking P + R Opatov (optimálně jako podzemní stavbu), prověří možnost 
umístění 300 parkovacích míst, případně kapacity vyšší, vyplývající ze studie na tento záměr. 

5.5.5 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

(1) Studie navrhne Chilskou ulici jako městskou třídu s provozem veřejné hromadné, automobilové, 
cyklistické a pěší dopravy. 

(2) Bude navržena dostatečně kapacitní a bezpečná úprava křižovatek Chilská × Opatovská × D1, 
Na Jelenách × Chilská × D1 × K Hrnčířům, Na Jelenách × Roztylská × U Kunratického lesa × Kunratická spojka 

a Chilská × Hviezdoslavova × Ke Stáčírně × Türkova s využitím aktuálních oficiálních dopravně inženýrských 
podkladů a údajů o zatížení komunikační sítě a se zohledněním vyvolané dopravy z navrhované zástavby, 
včetně zajištění podmínek pro pěší a cyklisty. 

5.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

(1) Bude zajištěna optimální obsluha řešeného území, tj. zásobování vodou, plynem, teplem, elektrickou 
energií, kanalizací dešťovou a splaškovou, stavbami a zařízeními pro nakládání s odpady. Bude navrženo 

napojení stavebních bloků na stávající technickou infrastrukturu (dále TI).  

(2) Součástí studie bude vyhodnocení stávající TI, případně její úprava a zásadní přeložky či nutná doplnění 
plynoucí z navrženého řešení. 

(3) Princip sdružování rozvodů distribučního vedení NN a elektronických komunikací bude založen na jejich 
sdružování do kabelovodů s cílem účelného využití uličního prostoru, zejména na možnost výsadby stromořadí. 

(4) V souvislosti s úpravou Chilské ulice dojde k přeložení centrálního kolektoru do náhradní trasy. 

(5) Studie navrhne princip hospodaření s dešťovými vodami, který bude řešit jejich zásak v řešeném území, 
v souladu se „Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ schválenou usnesením RHMP č. 1723 ze 

dne 18. 7. 2017. 

5.7 VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

(1) V těžišti lokality ve vazbě na stanici metra Opatov bude navrženo umístění veřejné (nebytové využití 
komerční – např. obchod, služby, sport) a občanské vybavenosti, s ohledem na předpokládaný počet obyvatel 
a osob využívajících území, a to: 

 radnice Městské části Praha 11 s kapacitou pro cca 300 zaměstnanců, 

 víceúčelový kapacitní sál (např. pro divadlo, plesy a další společenské akce), a to i jako součást jiné 
stavby, s kapacitou pro cca 200 diváků a plochou sálu cca 300 m2, 

(2) V lokalitě bude dále navrženo: 

 zařízení zabezpečující zdravotnické a sociální služby pro seniory a osoby nemocné, se sníženou 
schopností pohybu a orientace, bez schopnosti vlastní celodenní samostatné péče s kapacitou cca 
100 tzv. bytů zvláštního využití včetně zázemí, 

 mateřská škola se 3 – 5 třídami, 

 zdravotnické zařízení (ordinace praktických lékařů, specialistů, rehabilitace apod.) a sociální služby 
(stavba s tzv. odlehčovací péčí pro min. 20 lůžek/klientů). 
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5.8 VEŘEJNÝ ZÁJEM  

5.8.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ 

(1) Budou respektovány a upřesněny veřejně prospěšné stavby a opatření (dále VPS a VPO): 

 z ÚP 2 × 8|DR|11 – parkoviště P + R Opatov (viz kapitola 5.5),  

 z ÚP 3|ZP|11 – dostavba Centrálního parku, 

 z ÚP 1|TT|11 – výstavba tepelných napaječů Mělník - JM I a JM II, 

 ze ZÚR Z|503|DT – východní tramvajová tangenta (projednávaná změna ÚP č. Z 2798/00). 

(2) Studie prověří potřebu dalších VPS nebo VPO podle stavebního zákona, které budou sloužit jako 
podklad pro nové vymezení dalších VPS a VPO v území v rámci případné změny územního plánu či nového 
územního plánu. 

5.8.2 ASANACE  

Studie prověří optimální využití ploch vytipovaných k asanaci, popřípadě navrhne další:  

 sběrný dvůr na pozemcích parc. č. 2031/207 a 2031/209 v k. ú. Chodov při ulici Bartůňkova, 
nepovolená stavba, 

 objekt bývalé telefonní ústředny č. p. 1761 při ulici Saudkova. Na tomto pozemku se projednává 
návrh změny ÚP č. Z 2799/00, probíhá řízení na vydání změny, jedná se o změnu využití na území 
čistě obytné s pevnou značkou pro přenos informací TI (rekonstrukce nebo po odstranění 
novostavba), 

 nevyužívané sportoviště na pozemcích parc. č. 2014/455 a 2014/456 v k. ú. Chodov s betonovým 
hřištěm a travnatou plochou nacházející se v blízkosti křižovatky Opatovská × Chilská a dálnice D1, 

 v oblasti Na Jelenách dočasná stavba „Betonárky Chodov“ s dobou trvání  
do 31. 12. 2017 na pozemcích parc. č. 2105/1, 2105/113, 2105/114, 2105/116, 2105/117, 2105/125, 
2105/126 v k. ú. Chodov. 

5.9 DALŠÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ ÚS  

5.9.1 PODMÍNĚNOST STAVEB (ETAPIZACE) 

Studie navrhne koncept etapizace rozvoje území a identifikuje části území, jejichž rozvoj je podmíněn realizací 
jiné stavby.  

5.9.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Součástí studie bude také stručné zhodnocení řešení a jeho vlivů na okolí, popřípadě město, ve formě textu, 

popřípadě schémat v textové části, zahrnující: 

 odpady – bilance množství a složení odpadu, 

 ovzduší – výčet nových zdrojů znečištění (výroba, doprava, …), 

 hluk – výčet nových zdrojů hlukových imisích. 

5.9.3 OKOMENTOVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ A EKONOMIE  

Studie bude obsahovat: 

 stručné vysvětlení základních limitů vlastnické struktury, 

 schéma – zákres návrhu do situace majetkoprávních vztahů (ÚAP a metodika IPR) s barevně 
odlišeným typem vlastnictví jednotlivých pozemků, 

 hodnocení ekonomických nároků i dopadů na území.  
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5.9.4 CIVILNÍ OCHRANA 

Studie bude dle § 18 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. respektovat požadavky ochrany obyvatelstva 

v územním plánování, které se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů 
a krizových plánů. 

5.9.5 POROVNÁNÍ NÁVRHU S ÚP PLATNÝM A PŘIPRAVOVANÝM (TZV. METROPOLITNÍM) 

(1) Územní studie bude v souladu s regulativy stanovenými ÚP – plochy s rozdílným způsobem využití, 
plovoucí a pevné značky, koeficienty kódů míry využití území, které nemusí být vyčerpány. 

(2) Návrh územní studie bude ve formě schématu a stručného popisu v textové části:  

 promítnut do ÚP, 

 porovnán s veřejně přístupnou verzí návrhu Metropolitního plánu. 

5.9.6 OSTATNÍ 

(1) Studií lze vymezit plochy pro zpracování územně plánovací dokumentace (regulační plány) v lokalitách, 
kde bude třeba definovat závazné podmínky pro navrhovanou zástavbu. 

(2) Systém regulací bude obecný, pojmosloví nebude vázáno na platný územní plán.  

(3) V návrhu budou zohledněna všechna pravomocná územní rozhodnutí v řešeném území a v jeho 
bezprostřední návaznosti. 

(4) Územní studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a metodikami (základní 
uvedeny v příloze č. 4). 

6. OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE 

6.1 POŽADAVKY NA TEXTOVOU A GRAFICKOU ČÁST 

A. TEXTOVÁ ČÁST 

I. Analytická část 
 Doplňující průzkumy a rozbory 
 Definice a vyhodnocení problémů, příležitostí  

II. Návrhová část 
 Popis a zdůvodnění návrhu ve struktuře kapitoly 5 zadání -„požadavky na řešení územní studie“ 
 Bilance ve struktuře: stav – návrh – celkem 

× Bilance hrubých podlažních ploch 

× Bilance počtu obyvatel 
× Odhad počtu návštěvníků území 
× Bilance potřeby a spotřeby médií TI pro jednotlivé navrhované způsoby využití  
× Bilance ploch zeleně (koeficienty zeleně, zeleň na rostlém terénu/ostatní) 
× Dopravní bilance (bilance dopravy v klidu a dopravy v pohybu) 

× Bilance množství odpadu 

B. GRAFICKÁ ČÁST   

I. Analytická část 
 Problémový výkres 1 : 2 000 

II. Návrhová část 
 Výkres širších vztahů 1 : 25 000 
 Hlavní výkres – prostorové vztahy   1 : 2 000 
 Výkres využití území   1 : 2 000 
 Výkres zelené infrastruktury 1 : 2 000 / schéma 
 Výkres dopravní infrastruktury 1 : 2 000 / schéma 
 Výkres technické infrastruktury 1 : 2 000 / schéma 
 Řezy územím 1 : 2 000 / 200 
 Detaily veřejných prostranství 1 : 500 
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 Uliční profily vybraných ulic 1 : 500 
 Nadhledová perspektiva hmotového řešení 
 Vizualizace prostorově odlišných území z pohledu chodce 

Výkresy lze v odůvodněných případech sloučit nebo dělit, ve výše uvedených případech nahradit schématy. 
Měřítka výkresů jsou dána jako optimální, je možné je uzpůsobit z důvodu zlepšení srozumitelnosti jednotlivých 
výkresů nebo lepšího znázornění jednotlivých témat. Seznam výkresů a textovou část je možno z téhož důvodu 
doplnit o další schémata či výkresy.  

6.2 DALŠÍ POŽADAVKY NA OBSAH A FORMU ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

(1) Studie bude vycházet z podrobnosti katastrální mapy. 

(2) Studie bude předána v 5 tištěných paré a v elektronické podobě na 5 CD. Další vícetisky budou dodány 
na vyžádání za cenu tisku. CD bude obsahovat textové soubory ve formátech PDF, DOC, (případně tabelární 
výstupy XLS) a grafické soubory ve formátech PDF a DWG / SHP.  

7. OBSAH A FORMA LEGENDY HLAVNÍHO VÝKRESU 

Hlavní výkres znázorní zejména prvky a regulativy uvedené v odstavcích A. – G. v souladu s legendou dle 

metodiky IPR, tj.: 

 Základní členění území 

 hranice zastavitelného území, 

 otevřená krajina, 

 uliční čára, 

 plocha uličního prostranství, 

 plocha stavebního bloku, 

 plocha nestavebního bloku, 

 identifikace uličního profilu, 

 identifikace náměstí, 

 identifikace stavebního bloku, 

 identifikace nestavebního bloku. 

 Regulace stavebních bloků 

 maximální výměra hrubých podlažních ploch bloku, 

 maximální podíl zastavěnosti bloku, 

 stavební čára uzavřená, 

 stavební čára otevřená, 

 stavební čára volná, 

 maximální podlažnost, výška římsy / atiky 

 rozhraní hodnot podlažnosti / změna typu stavební čáry, 

 veřejný průchod napříč stavebním blokem, 

 hrana zástavby s aktivním parterem, 

 památkově chráněný objekt, 

 dominanta s určením výšky. 

 Zelená infrastruktura 

 kompozičně významné stromořadí v uličním prostranství, 

 kompozičně významná plocha s parkovými úpravami v uličním prostranství, 

 kompozičně významná vodní plocha v uličním prostranství či nestavebním bloku, 

 biocentrum, 
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 biokoridor. 

 Dopravní infrastruktura 

 hrana vozovky či vyhrazené cyklostezky, 

 plocha vozovky, 

 plocha vyhrazené cyklostezky, 

 schéma vodorovného dopravního značení ve vozovce, 

 záchytné parkoviště P+R, 

 autobusové nádraží, 

 tramvajová trať, 

 zastávka MHD, 

 tramvajová vozovna, 

 trať metra, 

 výstup z metra, 

 depo metra, 

 železniční trať, 

 železniční stanice či zastávka, 

 železniční překladiště, 

 lanová dráha, 

 říční přístav, 

 vzletová a přistávací dráha, 

 tunel. 

 Infrastruktura veřejné vybavenosti 

 označení bloku s umístěním zařízení zdravotních a sociálních služeb, 

 označení bloku s umístěním zařízení školství, 

 označení bloku s umístěním zařízení správy, 

 označení bloku s umístěním zařízení kultury, 

 označení bloku s umístěním zařízení obchodu a služeb.      

 Podkladní vrstvy 

 hranice řešeného území, 

 parcelní kresba, 

 zástavba stávající a s vydaným ÚR, 

 vrstevnice po 1 m. 

 S odkazem na identifikaci uličních profilů, náměstí, stavebních a nestavebních bloků bude uveden jejich 

popis definující 

 u uličních profilů jejich požadovaný charakter, šířku a odkaz na výkres uličních profilů, 

 u náměstí jejich požadovaný charakter, 

 u stavebních bloků upřesňující požadavky na charakter zástavby, 

 u nestavebních bloků (parků) jejich požadovaný charakter.  
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8. POUŽITÉ ZKRATKY 

ČSN Česká státní norma 

č. j.  Číslo jednací 

DI Dopravní infrastruktura 

DÚR Dokumentace pro územní rozhodnutí 

IPR Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  

JM Jižní Město 

k. ú. Katastrální území 

KPP Koeficient podlažních ploch 

KZ Koeficient zeleně 

MČ Městská část 

MHD Městská hromadná doprava 

MHMP  Magistrát hlavního města Prahy 

ODA Odbor dopravních agend 

OV  Odbor výstavby městské části Praha 11 

Parc. č. Parcelní číslo 

P + R Parkoviště park and ride „parkuj a jeď“ 

RHMP Rada hl. m. Prahy 

TI Technická infrastruktura 

TNV  Technická norma vodního hospodářství 

ÚAP Územně analytické podklady 

ÚMČ Úřad městské části 

ÚP Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 

ÚS Územní studie 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VPO Veřejně prospěšné opatření 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

ZÚR Zásady územního rozvoje 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SITUAČNÍ ZÁKRES S VYMEZENÍM ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  

  

  



OB

S4

VN-F

IZ

IZ
IZ

IZ

IZ

OV

OB

ZP

S1

TVE

OB

OV

OV

OP

SMJ-E

OB

VV

IZ

ZVS

OB

OV

S1

OV

ZMK

SMJ-F

IZ

OV

IZ

IZ

TVV

OB

ZP

ZP

IZ

SV

OB

OP

ZP

ZVS/SP

VV

VV

SV-D

SV-D

ZVO

SV-D

VV

IZ

SV-D

OB

IZ

SV-D

IZ

ZVO

IZ

VN-E

VV

VV

ZP

VN

SMJ-E

OVOB-A

OB

VV

ZMK

OB-C

OB

OV-F

IZ

OB

SMJ-E

SV-D

PS/SP

SMJ-E

OB-A

TVV

OB-C

SV

IZ

TI

SMJ-E

OV

OB

OP/SP

OV-D

SV-E

IZ

ZMK

SV

OB-A

ZMK

SV-B

OV-F

OB-B

ZMK

IZ

OB-B

SP

OB

DU

SV-B

OB-C

ZP OB-A

K Dubu
K Dubu

Bachova

M
alebná

C
hilská

V Parku

M
alebná

M
edkova

Lečkova

C
hi

ls
ká

M
alebná

Malebná

B
en

kova

M
edkova

M
edkova

M
edkova

M
alebná

V P
arku

C
hilská

Türkova

Türkova

M
edkova

Horynova

Nad Lomy

M
ik

ul
ov

a

Brněnská

M
achkova

Brněnská

N
a S

á
dce

V Lomech

Lí
ba

lo
va

Brněnská

Líbalova

N
ad Lom

y

Ž
e

níškova

V
alentova

7. května

U Kolonie

Cigánkova

R
oztylská

V Průčelí

V
 O

patově

7. května

Opatovská

K Trníčku

Zdiměřická

Skřivanova

N
ec

h
ví

lo
va

K
 H

rnčířům

Zdiměřická

Lažanského

Křejpského

Bartůňkova

V Benátkách

Zakouřilova

Radimovická

Zakouřilova

R
adim

ovická

Zakouřilova

Na Jelenách

K
e 

S
tá

čí
rn

ě

Na Jelenách

Š
vabinského

Š
vabinského

Š
vabinského

Š
vabinskéhoZakouřilova

Chomutovická

Nad Opatovem

K
e K

ate
řinkám

Pod Vodojemem

Technologická

Hviezdoslavova

S
tarochodovská

S
tarocho

dovská

S
tarochodovská

K
un

ra
tic

ká
 s

p
oj

ka

U Kunratického lesa

Květnového vítězství

Květnového vítězství

U
 C

hodovského hřbitova

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ÚS OPATOV - NA JELENÁCH

1:5 000

Příloha č. 1

řešené území ÚS Opatov - Na Jelenách

ÚP - hranice ploch s rozdílným způsobem využití

parcely

0 250 500125 m



 
 

  MHMP, odbor územního rozvoje

 

Pořizovatel: 

Jungmannova 35/29, Praha 1 

OPATOV – NA JELENÁCH 

  

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 

31. 07. 2017 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – VYBRANÉ INFORMACE O ÚZEMÍ 

LIMITY V ÚZEMÍ DLE ÚAP 2016 

A. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 metro včetně stanice (ochranné pásmo metra), 

 dálnice D1, 

 místní komunikace I. třídy (Na Jelenách, Roztylská, Chilská, Türkova, Opatovská),  

 místní komunikace II. třídy (Hviezdoslavova a Ke Stáčírně). 

B. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 VTL regulační stanice – 351 JIŽNÍ MĚSTO – ZÁPAD, 

 bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v jižní a západní části lokality Na Jelenách, 

 významné vodovodní řady včetně ochranných pásem v západní části lokality Na Jelenách, 

 plochy vodárenských zařízení, 

 elektronická komunikační vedení včetně ochranných pásem, 

 tepelný napaječ kolmo na ulici Hviezdoslavova,  

 ochranné pásmo se zákazem laserových zařízení Letiště Václava Havla Praha. 

C. PŘÍRODNÍ LIMITY 

 zemědělská půda I. a II. třídy ochrany v lokalitě Na Jelenách. 

DALŠÍ JEVY V ÚZEMÍ 

A. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

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

 přestupní terminál veřejné dopravy Opatov. 

B. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 vodojem a čerpací stanice Chodová (a jejich ochranné pásmo), č. p. 2258 a 2274 při ulici Roztylská 
(vyznačené ve výkresu 701 ÚAP 2016), 

 rozvody a stanice zásobování elektrickou energií, teplem (vyznačené ve výkresu 702 ÚAP 2016), 

 telekomunikační zařízení a vysílače v objektu č. p. 2339 (datové centrum Chodov) při ulici 
V Lomech, včetně přístupu, parc. č. 2101/117 v k. ú. Chodov (vyznačené ve výkresu 780 ÚAP 2016), 

 páteřní optické trasy, optické kabely, kabelovody, trasy radioreléových spojů, kolektory (vyznačené 
ve výkresu 703 ÚAP 2016), 

 sběrný dvůr a plocha pro nakládání s odpady na pozemku parc. č. 2031/207 a 2031/209 v k. ú. 
Chodov (vyznačené ve výkresu 790 ÚAP 2016). 

C. KRAJINÁŘSKO-OCHRANNÉ JEVY 

 ochranný zemní val na pozemcích parc. č. 2014/5, 2014/351, 2014/412, 2014/413, 2014/414, 
2014/453, 2014/454, 2889/1 v k. ú. Chodov při východní straně křižovatky Chilská × Opatovská × 
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, 2105/77, 2105/79, 2105/82, 2105/84, 2105/110, 2105/118 
v k. ú. Chodov při západní straně křižovatky Na Jelenách × Chilská a podél D1, skládka z doby 
výstavby sídliště.  
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D. URBANISTICKÉ JEVY 

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

 objekt č. p. 2025 při ulici Šalounova, dům s pečovatelskou službou, veřejná vybavenost (dle ÚP). 

E. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 návrh celoměstského systému zeleně (dle ÚP), 

 stará ekologická zátěž z podzemních staveb a budov areálu sběrného dvora na pozemcích parc. č. 
2031/207 a 2031/209 v k. ú. Chodov, 

 nadlimitní hluková zátěž v území dopravních koridorů a v jejich okolí (vyznačeno ve výkresu 133 
ÚAP 2016). 

F. CIVILNÍ OCHRANA 

 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 při ulici Bartůňkova, tiskárna Ministerstva vnitra ČR, 

 bezpečností ochrana objektu č. p. 1861 při ulici Cigánkova, sídlo Cizinecké policie Ministerstva vnitra 
ČR. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DLE ÚP A ZÚR 

A. DOPRAVNÍ 

 8|DR|11 Praha 11 – P + R Opatov (ÚP), 

 Z|503|DT Východní tramvajová tangenta, úsek Jižní Město, Spořilov, Vršovice (Eden) 
(ZÚR), 

 1|TT|11 – výstavba tepelných napaječů Mělník – JM I a JM II (ÚP), 

 3|ZP|11 Praha 11 – dostavba Centrálního parku JM (ÚP). 

ZÁMĚRY A PROJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ DLE ÚAP 2016 A ZÚR 

A. DOPRAVNÍ  

 Z-DH-2 Východní tramvajová tangenta (v ZÚR Z|503|DT), 

 Z-DP-10 P + R Opatov. 

B. TECHNICKÉ 

 P-TV-95 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová – Kyjský uzel. 

C. URBANISTICKÉ 

 P-UQ-15 okolí stanice metra Opatov,  

 P-UQ-19 komerční zástavba v lokalitě Na Jelenách. 

ZÁMĚRY A PROJEKTY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, KTERÉ MOHOU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ OVLIVNIT DLE ÚAP 2016 

A. DOPRAVNÍ 

 P-DH-1 Výstavba trasy D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa), 

 P-DA-15 Pražský okruh, úsek Běchovice – D1, 

 P-DA-16 Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603, 

 P-DA-28 Exit 4 D1 a dopravní připojení ZKZP. 

B. TECHNICKÉ 

 Z-TV-4 Retenční nádrž na Košíkovském potoce (RN Chodovec), 

 P-TE-38 Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy. 
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PLÁNOVANÉ STAVBY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 „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, územní 
rozhodnutí zrušeno rozhodnutím odvolacího orgánu MHMP ODA ze dne 17. 7. 2017, č. j. MHMP 
1121817/2017 a věc vrácena k novému projednání  ÚMČ Praha 11 OV.  

 „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. 6. 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. 4. 2015, 

 objekt č. p. 1761 v k. ú. Chodov, plánovaná změna využití (rekonstrukce nebo po odstranění 
novostavba), pro potřebu stavby pořizována změna ÚP 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. 6. 2015. 

PROBLÉMY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ DLE ÚAP 2016 

A. DOPRAVNÍ 

 nedostatky v uspořádání stávající mimoúrovňové křižovatky Exit 2 (Brněnská × Chilská), 

 provozně kritická křižovatka Na Jelenách × Chilská, 

 komunikace v urbanizovaném území výrazně zatížené kamionovou dopravou. 

 problematický přestupní terminál veřejné dopravy Opatov. 

B. URBANISTICKÉ A KRAJINÁŘSKÉ 

 K/47 Chodov – metro Opatov křehké území s dosud neuzavřenou koncepcí a P/109 transformační 
území plocha k obnově nad 10 ha lokalita Opatov, 

 P/93 plocha k obnově nad 10 ha lokalita Na Jelenách,  

 potenciál pro území krajinného rozhraní v okolí křižovatky Exit 2.  

C. ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 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. 
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PŘÍLOHA Č. 3 – ZADÁVACÍ PODKLADY A VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

PODKLADY A DOKUMENTACE PRO ZPRACOVÁNÍ ÚS  

 Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/5 
ze dne 9. 9. 1999, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2000, včetně platných změn i změny Z 1000/00 
vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/86 dne 22. 10. 2009 formou Opatření obecné 
povahy č.6/2009 s účinností od 12. 11. 2009, 

 Zásady územního rozvoje, Aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy vydaná opatřením obecné povahy č. 
43/2014 usnesením č. 41/1 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 11. 9. 2014, 

 4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha) 
ze dne 15. 6. 2017, usnesení ZHMP č. 28/24, 

 veřejně přístupná verze návrhu Metropolitního plánu dostupná na: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-
dokumentace, 

 Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy, v platném znění, 

 Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 
Praha, 2014, 

 Generel cyklistické dopravy hl. m. Prahy, dostupný na: 
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/Koncepce/index.html, 

 zadávací karty pro cyklotrasy v řešeném území (budou předány při podpisu smlouvy), 

 open data volně ke stažení ve vektorové formě dostupné na: www.geoportalpraha.cz/cs/opendata. 
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