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1. Úvod 
Územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje, Praha (dále také studie nebo ÚS) je pořizována 
z podnětu městské části Praha 11 (dále také MČ 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, možnosti 
a podmínky změn v území.  

2. Účel územní studie 
(1) Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území v souladu s platným Územním plánem 

sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále také územní plán nebo ÚP). 

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

(3) Studie bude podkladem pro připomínky k připravovanému (tzv. Metropolitnímu) územnímu plánu hl. m. Prahy. 

3. Cíle územní studie 
Cílem územní studie je navrhnout v řešeném území: 

a) koncepci veřejných prostranství včetně parků: 
− struktura, 
− dimenze, 
− charakter; 

b) koncepci zástavby stavebních bloků a pozemků:  
− charakter zástavby,  
− výšky zástavby, výškové hladiny,  
− způsob využití,  
− kapacity zástavby jednotlivých bloků; 

c) koncepci infrastruktury:  
− zelené, 
− dopravní, 
− technické, 
− veřejné vybavenosti. 

4. Vymezení a charakteristika řešeného území 

4.1 Vymezení  
Rozsah řešeného území, které se nachází převážně na katastru Háje a západním okrajem mírně zasahuje 
do katastrálního území Chodova (obojí MČ Praha 11), obnáší 23,30 ha.  

Hranice řešeného území je vyznačena v příloze č. 1. 

4.2 Charakteristika území 
Řešená oblast nepravidelného tvaru je orientována delší osou východozápadním směrem shodně s průběhem 
ulice Opatovské, která má status sběrné komunikace městského významu. Svým průběhem, stavebním 
uspořádáním a intenzitou provozu Opatovská zřetelně rozděluje území na severní a jižní část, které jsou kromě 
úrovňových přechodů pro chodce propojeny též pěší lávkou.  

Celá oblast se mírně svažuje k jihu; výrazněji v částech jižně od Opatovské ulice. 

V severní zastavěné části se nachází centrum vybudované v rámci tzv. komplexní bytové výstavby během 
70. a 80. let 20. století. Nacházejí se zde dva výstupy ze stanice metra Háje s podzemním depem, na povrchu 
pak autobusový terminál, čerpací stanice, patrové garáže a polyfunkční budovy pro obchod, služby a kulturu 
včetně navazujících veřejných prostranství. Hlavní aktivity se zde odehrávají na terase v úrovni 2. NP.   
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V jižní části, která je převážně nezastavěná, dominují dva výškové bytové domy ve Steinerově ulici č. pop. 735 
a Bajkonurské ulici č. pop. 736. Veřejnosti přístupné objekty představuje velkoprodejna Lidl na adrese Steinerova 
č. pop. 960 s budovou Finančního úřadu pro Prahu-Jižní Město na adrese Opatovská č. pop. 964.    

Dle platného územního plánu má řešené území charakter zastavitelné plochy. Výjimkou je plocha s rozdílným 
způsobem využití ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) při jeho západním okraji, která však této funkci reálně 
neslouží. Její značná část je využita v souladu s plovoucí značkou DH (plochy a zařízení hromadné dopravy 
osob, parkoviště P + R) pro terminál autobusů veřejné hromadné dopravy a zbytek má charakter doprovodné 
zeleně parteru. 

Ostatní plochy jsou nevyužité, částečně zatravněné, protkané vyšlapanými cestami. V ploše s rozdílným 
způsobem využití VV (veřejné vybavení) mezi ulicemi Opatovskou a Tatarkovou se nachází živelně vzniklé 
parkoviště; větší část této plochy je občasně využívána pro pouťové atrakce.  

4.2.1 Hlavní problémy řešeného území 

a) Důsledná snaha o prostorovou segregaci pěší a motorové dopravy daná původní koncepcí navržené 
zástavby příliš podřizuje tomuto apriornímu požadavku ostatní funkce veřejného prostoru, jako jsou 
prostupnost, bezbariérovost, přehlednost a pocit bezpečného užívání, působí nepohodlí uživatelům, 
ruší nejcennější a nejpříznačnější rys městské zástavby – fenomén ulice s přívětivou atmosférou 
otevřenosti, intuitivní orientace a rovněž s možností snadné údržby. 

b) Opatovská ulice postrádá skutečně městský charakter:  
− objekty na severní straně ulice tvoří příčně neprostupnou hmotu v délce cca 300 m, která je 

orientována do veřejného prostoru zadními trakty a zásobovacími rampami, zcela chybí chodník, 
a tudíž i možnost bezpečného pěšího pohybu souběžně s ulicí,  

− v případě společenského a obchodního centra umístění hlavních pěších tras na úroveň ochozů, 
teras a průchodů ve výšce prvního patra znemožňuje kontakt živého obchodního parteru s ulicí,    

− rozličné veřejné plochy (terasy, ochozy) jsou využívány jen minimálně nebo jsou bez využití, 
− pěší trasa vedená souběžně s jižním okrajem ulice je oddělena zeleným pásem a zábradlím 

od vozovky, technické provedení chodníku má provizorní charakter,   
− vozovka v uspořádání 2 + 2 pruhy je uprostřed rozdělena zatravněným středním dělicím pásem, 

což znesnadňuje pohyb chodců skrze území;  
c) V důsledku specifického místního urbanismu se doprava koncentruje zvláště v okolí hlavní provozní 

osy území, kterou představuje ulice Opatovská, a obytné okrsky jsou obsluhovány komplikovaným 
systémem jednosměrných či slepých ulic.  

d) Existence významného dopravního uzlu v místě způsobuje vysokou zátěž území dopravou (autobusy 
MHD i příměstské dopravy, individuální automobilová doprava).  

e) Autobusový terminál při západním výstupu ze stanice metra svým rozsahem zhoršuje prostupnost 
území a vytváří zbytkové zelené plochy, které nelze samostatně využít, ani integrovat do okolí. 

f) Rozsáhlé travnaté plochy jižně od Opatovské ulice určené územním plánem k zastavění jsou 
nevyužité. 

g) Travnatá plocha v sevření ulice Opatovské, Bajkonurské a Tatarkovy určená územním plánem pro 
umístění veřejného vybavení (budoucí radnice Prahy 11) je degradovaná provizorním využíváním. 

h) Budovy společenského a obchodního centra i navazující veřejná prostranství při severním okraji 
Opatovské ulice se nacházejí ve značně zanedbaném stavebnětechnickém stavu. 

i) Multikino „Cinema City Galaxie“ (Arkalycká č. pop. 951) výhledově končí svůj provoz a majitel objektu 
hledá nové formy využití (vizte přílohu č. 2 Soupis zadávacích podkladů)  

j) Postupující degradace stavebního fondu; 
k) Průběžný úpadek kvality a šíře poskytovaných služeb v rámci občanské vybavenosti; 
l) Demografické změny: 

− zrychlený růst průměrného věku místního obyvatelstva, 
− výměna někdejší pestré skladby obyvatel za nízkopříjmové skupiny a cizince; 

m) Objekty veřejného vybavení podél severní hrany Opatovské ulice (nadzemní garáže s prodejními 
pavilony a střešními terasami) č. pop. 874 na pozemku parc. č. 1209/17 v k. ú. Háje jsou 
ve spoluvlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 11 a dalších tří subjektů. Toho času 
mezi nimi probíhají soudní spory týkající se nákladů na údržbu, provoz budovy a pěší zóny.  
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4.2.2 Silné stránky řešeného území 

a) Řešené území má velmi dobrou dopravní obslužnost (stanice metra “Háje“, autobusový terminál pro 
městskou i příměstskou dopravu).   

b) V místě existuje plně vyvinutá technická infrastruktura a veřejná vybavenost.     
c) Dimenze Opatovské ulice umožňují výhledové umístění tramvajového pásu v ose komunikace, což 

by zapůsobilo městotvorně na charakter jejího okolí. To odpovídá záměru na umístění příslušné 
veřejně prospěšné stavby tramvajové trati obsažené v současném územním plánu i připravovaném 
plánu Metropolitním (vizte dále kapitolu 5.8.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření). 

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 
Cílem návrhu je:  

a) urbanizovat rozvojové plochy. Prověřit možnosti nejvhodnějšího prostorového a funkčního 
uspořádání vymezeného území založené na   
− zvýšení prostupnosti a minimalizaci bariér, 
− citlivém začlenění návrhu novostaveb do místních urbanistických struktur i širších městských 

vazeb, zvláště s ohledem na eventuální uplatnění výškových staveb v dálkových pohledech,  
− jasně definovaném koridoru Opatovské ulice pomocí propracovaného uspořádání parteru 

a stavebních čar, 
b) vymezit část řešeného území, pro níž by měl být zpracován regulační plán 
c) zhodnotit fyzické a morální stáří objektů společenského a obchodního centra včetně přestupního uzlu 

veřejné dopravy a navrhnout odpovídající řešení.  

5.2 Struktura území 

5.2.1 Požadavky na zástavbu a veřejný prostor 

Studie navrhne: 
a) kompozici řešeného území vymezením uličních prostranství, stavebních a nestavebních bloků 

pomocí uličních čar, 
b) charakter uličních prostranství v řešeném území, který bude dokladovaný uličními profily, 
c) charakter zástavby jednotlivých bloků a vztah zástavby k veřejným prostranstvím pomocí stavebních 

čar, maximální intenzity zástavby a případně upřesňujícího popisu, 
d) výškové hladiny nově navrhované zástavby. 

Navržený charakter ulice Opatovské by měl zmírnit její bariérový efekt a naopak podpořit její pobytové kvality 
a rovněž posílit potenciál plnohodnotné urbanistické osy – městské třídy.  

Podpořit je zapotřebí urbanistickou osu Opatov – Háje a vazbu centra Hájů na Centrální park.   

Navržená struktura uličních prostranství bude čitelně hierarchizovaná a naváže na stávající okolní městské 
prostory.  

Návrh řešení veřejného prostoru bude vzájemně koordinován s aktuálním stavem dokumentu „Soubor opatření 
a doporučení pro vybrané stanice metra" schváleného usnesením RHMP č. 2294 dne 20. září 2016. 

5.2.2 Detail 

Stavební řešení by mělo předcházet nežádoucím jevům, jako je nadměrný výskyt „reklamního smogu“, 
svépomocné úpravy parteru pomocí improvizovaných prvků propagační grafiky, doplňků fasády apod. Studie 
stanoví na veřejném prostranství základní pravidla pro umísťování staveb pro reklamu a reklamních 
a informačních zařízení a sezónních stánků.    
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5.3 Využití území 
Území by mělo nadále sloužit pro soustředěnou veřejnou vybavenost a plnit funkci dopravního uzlu – to vše při 
podstatném zlepšení prostorových, provozních a estetických kvalit v porovnání se současným stavem. Stávající 
objekty koncentrované okolo stanice metra lze označit za morálně a fyzicky zastaralé a je možno uvažovat 
o jejich náhradě novostavbou (vizte kapitolu č. 5.8.2 Asanace).    

5.4 Zelená infrastruktura 
Návrh nestavebních bloků a dalších prvků zelené infrastruktury zohlední možnosti jejich zapojení do spojitého 
systému. 

V koncepci zelené infrastruktury bude zohledněn navržený princip hospodaření s dešťovou vodou. 

Kromě nestavebních bloků studie dále navrhne: 
− v rámci stavebních bloků míru jejich nezastavění, a to stanovením maximálních podílů zastavěnosti 

jednotlivých bloků s možností rozsah upřesnit vymezením nezastavitelných částí stavebních bloků pomocí 
stavebních čar, to vše v souladu s koeficientem zeleně dané plochy s rozdílným způsobem využití 
v územním plánu  

− v rámci uličních prostranství kompozičně významná stromořadí a kompozičně významné vegetační plochy  

5.5 Dopravní infrastruktura   

5.5.1 Pěší a cyklistická doprava 

Samo dispoziční řešení společenského a obchodního centra na konečné stanici metra přináší chodcům 
komplikovaný pohyb skrze řešené území. Vytváří složité bariérové pěší trasy a vnucuje zbytečné změny výškové 
úrovně. Nehospodárně ponechává rozličná nevyužívaná zákoutí, která zůstávají bez náležité péče a údržby 
i neformální společenské kontroly.  

V území chybí výstup z metra na západním okraji ulice U Modré školy směrem do Centrálního parku okolo 
Komunitního centra Matky Terezy a rovněž směrem jižním k Tatarkově ulici do míst, kde se předpokládá stavba 
budoucího objektu radnice. Stanice metra by rovněž měla být vybavena bezbariérovým přístupem z úrovně 
pěšího parteru. 

Studie navrhne úpravy ulice Opatovské, která svou šíří a frekventovaností představuje pro pohyb chodců 
komplikaci. Studie by měla prověřit účelnost stávající lávky pro pěší, která tuto ulici překračuje v návaznosti na 
výstup z metra, a celkově lépe přizpůsobit parter v okolí pohybu pěších. 

Studie v rámci návrhu cyklistických tras zohlední Generel cyklistické dopravy, zadávací karty Komise RHMP pro 
cyklistickou dopravu a koncepční materiály MČ Praha 11. 

Studie zohlední hlavní pěší tahy a navrhne v maximální možné míře bezbariérovou prostupnost územím. 

Pro vedení pěších a cyklistických tras je kromě uličních prostranství vhodné využít také zapojení do zelené 
infrastruktury pro zvýšení atraktivity takovýchto ploch. 

5.5.2 Městská hromadná doprava 

Studie navrhne trasy veřejné dopravy (potvrdí stávající stav, případně navrhne úpravy), včetně případného 
nového umístění a parametrů zastávek. Rovněž prověří rozsah a umístění autobusového terminálu v západním 
okraji řešeného území, kdy redukce či úplné ukončení provozu by bylo pro městské kvality místa přínosem.   

Studie zohlední výhledové prodloužení tramvajové tratě na Jižní Město, která je trasována Opatovskou ulicí, 
a bude součástí tzv. východní tramvajové tangenty.   

Studie navrhne bezkolizní a bezbariérový přestupní uzel mezi metrem, autobusy, tramvají a B+R. 

5.5.3 Doprava v klidu 

Pro účely bilancí bude doprava v klidu uvažována v souladu s Pražskými stavebními předpisy na spodních 
hranicích návrhového rozmezí. 
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Veškeré nároky na dopravu v klidu stávající i navrhované zástavby v řešeném území je nutno zajistit v rámci 
řešeného území. Parkování musí být navrženo přednostně mimo veřejná prostranství, v nezbytných případech 
podél ulic, nikoli na rozsáhlých parkovacích plochách. Studie prověří možnost pomoci řešit deficit dopravy v klidu 
pro okolní stávající obytné budovy nacházející se v okolí řešeného území.   

5.5.4 Automobilová doprava 

Studie navrhne dopravní řešení, které naváže na okolní dopravní síť a zajistí obsluhu všech stávajících staveb, 
staveb umístěných územním rozhodnutím a navrhované zástavby, při snaze omezit dopad průjezdní dopravy 
na jádro obytného území.   

Dopravní řešení nebude vytvářet bariéry ve veřejném prostoru, respektive bude eliminovat bariéry existující. 

5.5.5 Významné zdroje a cíle dopravy 

Návrh zohlední veškeré stávající a navrhované významné zdroje a cíle dopravy a zdroje nárazové dopravy 
v širším a navazujícím území např. supermarkety, celoměstská obchodní centra, multikina, apod., jejichž 
návrhové kapacity budou nedílnou součástí dopravně inženýrského posouzení. 

5.6 Technická infrastruktura 
V rámci systémů technické infrastruktury (likvidace a odvod dešťových a splaškových vod, zásobování vodou, 
plynem, teplem, elektrickou energií, sdělovací vedení, radioreléové spoje) studie: 
−  popíše stávající stav jednotlivých systémů zejména s ohledem na vazby na nadřazenou síť, 
−  vyhodnotí stávající systémy z hlediska kapacit a trasování a rovněž s ohledem na nároky nově navržené 

zástavby, případně navrhne potřebné úpravy a doplnění na stávajících vedeních a zařízeních, 
−  navrhne koncepci řešení jednotlivých systémů včetně umístění základních vedení a zařízení technické 

infrastruktury v řešeném území včetně případného návrhu potřebných přeložek, pokud budou nezbytně 
nutné. 

Koncepce hospodaření s dešťovými vodami bude v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou 
změnu schválenou usnesením RHMP č. 3213 ze dne 22. prosince 2015 preferovat jejich retenci a zasakování 
v řešeném území. 

Zásobování teplem navrhované zástavby bude přednostně orientováno na centrální distribuci tepla, využití 
ušlechtilých paliv či alternativních zdrojů. 

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

5.7 Veřejná vybavenost 
Studie v řešeném území prověří umístění nové budovy radnice Praha 11.  

Studie stanoví podmínky pro zachování sálu pro kino či divadlo, nebo navrhne možnost vybudování sálu pro 
kino, divadlo, společenské akce. 

Studie v řešeném území prověří vhodnost umístění obchodní stavby typu halových supermarketů. 

V případě obchodního centra a souvisejících zařízení není zapotřebí detailně specifikovat jednotlivé typy 
provozu; ve výkresové dokumentaci postačí grafické odlišení od jiných funkcí s popisem „obchod“. V textové 
části požadujeme přehledně vyjádřené bilance jednotlivých funkcí formou tabulky. 

5.8 Veřejný zájem 

5.8.1 Veřejně prospěšné stavby (VPS) a opatření (VPO) 

(1) Bude respektována a upřesněna následující VPS ze stávajícího územního plánu: 
− 2|VM|11 veřejná správa, při ulici Opatovské (nová radnice); vizte přílohu č. 2 Soupis zadávacích 

podkladů 
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(2) Bude respektována a upřesněna následující VPS obsažená v platných Zásadách územního rozvoje: 
− východní tramvajová tangenta Spořilov – Chodovec – Opatov – Háje – Jižní Město (studie bude 

aktuálně reagovat na výsledky projednání změn územního plánu č. Z2798/00 a Z3122/11 souvisejících 
s touto plánovanou dopravní stavbou) 

(3) Studie prověří potřebu VPS č. 40|DR|11 P + R Háje, která je obsažena ve stávajícím územním plánu, avšak 
připravovaný Metropolitní plán s ní nepočítá.  

(4) 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 posoudí, do jaké míry je možno pro současné potřeby adaptovat stávající rozsáhlý objekt nadzemních 
garáží s obchodními pavilony na střešních terasách při severním okraji Opatovské ulice č. pop. 874 (pozemky 
parc. č. 1209/17 v k. ú. Háje, vizte předchozí kapitolu 4.2.1 Hlavní problémy řešeného území). V případě potřeby 
se připouští kompletní náhrada novostavbou. 

5.9 Další požadavky na řešení územní studie 

5.9.1 Podmíněnost staveb (etapizace) 

Studie může navrhnout 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 ve formě 
popisu a schémat. 

5.9.2 Životní prostředí 

Součástí řešení bude určení vhodné polohy staveb a zařízení pro nakládání s odpady (přednostně podzemní 
kontejnery). 

6. Obsah a způsob zpracování územní studie 

6.1 Požadavky na textovou a grafickou část 
A. TEXTOVÁ ČÁST 

I. Analytická část 
a) Doplňující průzkumy a rozbory 
b) Definování a vyhodnocení problémů, příležitostí 

II. Návrhová část 
a) Popis a zdůvodnění návrhu ve struktuře kapitoly 5 zadání – „požadavky na řešení územní studie“ 
b) Popis jednotlivých uličních profilů, náměstí, stavebních a nestavebních bloků 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 

c) Bilanční tabulka uvádějící stávající a navrhované hodnoty:  
     Pro uliční prostranství jako celek: 

− výměru v m2 
− počet parkovacích stání 
− odvod dešťových vod. 

Pro jednotlivé nestavební bloky: 
− výměru bloku v m2,   
− odvod dešťových vod. 
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Pro jednotlivé stavební bloky:  
− výměru bloku v m2, 
− minimální výměru nezastavitelné části bloku v m2,  
− maximální výměru hrubých podlažních ploch v m2 s rozdělením dle předpokládaného využití, 
− odhad počtu obyvatel, 
− odhad počtu návštěvníků, 
− počet parkovacích stání, 
− potřebu vody, tepla, plynu a elektrické energie, 
− produkci splaškových odpadních vod, 
− odvod dešťových vod, 
− produkci odpadu. 

d) Životní prostředí: 
− odpady – bilance množství a složení odpadu, 

e) Porovnání návrhu s územním plánem platným a připravovaným (Metropolitní plán): 
Návrh územní studie:  
− ve formě schématu a stručného popisu v textové části promítnout do územního plánu, 
− porovnat s aktuální  veřejně přístupnou verzí návrhu Metropolitního plánu. 

f) Majetkoprávní vztahy a ekonomie: 
− stručné vysvětlení základních limitů vlastnické struktury, 
− schéma (zákres) návrhu do situace majetkoprávních vztahů (ÚAP a metodika IPR) s barevně, 

odlišeným typem vlastnictví jednotlivých pozemků. 

III. Námětová část 
a) Popis a zdůvodnění výhledového řešení 
b) Bilanční tabulka uvádějící výhledové hodnoty: 

Pro uliční prostranství jako celek: 
− výměru v m2, 
− počet parkovacích stání.    

Pro jednotlivé nestavební bloky: 
− výměru bloku v m2. 

Pro jednotlivé stavební bloky:  
− výměru bloku v m2, 
− minimální výměru nezastavitelné části bloku v m2,  
− maximální výměru hrubých podlažních ploch v m2 s rozdělením dle předpokládaného využití. 

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 dopravní infrastruktury ................................................................................ 1 : 2 000/schéma 
Výkres technické infrastruktury ............................................................................... 1 : 2 000/schéma 
Řezy územím ................................................................................................................ 1 : 2 000/200 
Detaily veřejných prostranství ................................................................................................. 1 : 500 
Uliční profily vybraných ulic .................................................................................................... 1 : 500 
Nadhledová perspektiva hmotového řešení 
Vizualizace prostorově odlišných území z pohledu chodce 

III. Námětová část 
 Hlavní výkres – prostorové vztahy……………………………………………………………1 : 2 000 
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 Výkres využití území……………………………………………………………………………1 : 2 000 
 Výkres dopravní infrastruktury………………………………………………………1 : 2 000/schéma 
 Nadhledová perspektiva hmotového řešení  

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 způsob zpracování územní studie 

(1) Studie bude vycházet z podrobnosti katastrální mapy. 

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

(3) Návrh bude věcně zpracován v souladu s regulativy stanovenými ÚP – plochy s rozdílným způsobem využití, 
plovoucí a pevné značky, indexy míry využití území (nemusí být vyčerpány).  

(4) Studie bude obsahovat výhled na řešení těch částí území, jejichž účelné urbanistické ztvárnění a funkční 
využití vyžaduje změny, které nejsou v souladu se stávajícím územním plánem. Tato námětová část návrhu 
bude zpracována v redukované podobě formou doplňujících skic či schémat.     

(5) Pojmosloví navržené podrobné regulace nebude striktně vázáno na platný územní plán. Její systém i použité 
termíny budou v maximální možné míře vycházet z PSP.  

(6) Územní studie bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a metodikami.  

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

6.3 Legenda hlavního výkresu 

(1) Hlavní výkres znázorní zejména prvky a regulativy uvedené v odstavcích a) – g) v souladu s legendou dle 
metodiky IPR (legendu vizte v příloze č. 4). 

(2) V hlavním výkresu nebudou zakresleny prvky technické infrastruktury. Pro legendu ostatních výkresů se 
speciální požadavky nestanoví.  
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Příloha č. 1 – Situační zákres s vymezením řešeného území 
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Příloha č. 2 – Soupis zadávacích podkladů 
Zdroje právních předpisů 

− 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, IPR 

− Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2016 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha), čtvrtá aktualizace schválená 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/24 ze dne 15. 6. 2017, IPR 

− pracovní verze 3.3 návrhu Metropolitního plánu z 29. 9. 2017: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan  
− Manuál tvorby veřejných prostranství, IPR Praha 2014 
− Pražské stavební předpisy 
− Změna územního plánu č. Z2798/00 – přivedení tramvaje na Prahu 11, zadání schváleno zastupitelstvem 

hl. m. Prahy 12. prosince 2013  
− Změna územního plánu č. Z3122/11 – vymezení tramvajové trati tzv. Východní tramvajové tangenty, zadání 

evidováno od 20. září 2017  
 

Zdroje geodetických dat 

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

Stavební záměry v řešeném území a v těsném sousedství  

− Stavební úpravy a změna využití objektu kina č. pop. 951, investor:  Global City RE Czech s. r. o., projektant: 
COLL COLL Ing. arch. Krištof Hanzlík 

− Regenerace území části prostoru Jižního města, Praha 11, Háje, investor: THESEA CZ, a. s., projektant: 
United Architect Studio, s. r. o., (změna stavby č. pop. 833 a novostavba nového objektu)   

− Obchodní centrum Háje, investor: Arkalycká, s. r. o., THESEA CZ, a. s. a Intergalaxie a. s., projektant 
volumetrické studie neuveden, změna staveb a jejich využití v území severně od Opatovské ulice, zvýšení 
a nové uspořádání ploch administrativních, obchodních, restaurací a služeb a bytových na pozemcích parc. 
č. 1209/2, 1209/3, 1209/4 (č. pop. 833), 1209/5, 1209/6, 1209/7 (č. pop. 758), 1209/8 (č. pop. 877), 1209/9, 
1209/10, 1209/11(č. pop. 757), 1209/12, 1209/13, 1209/15, 1209/56, 1209/62, 1209/73, 1209/79, 1209/82, 
a 1209/83 v katastru Háje 

− Rozšíření objektu Kosmická č. pop. 748 v k. ú. Háje, investor: Arkalycká s. r. o., projektant: Ubiquist VS, 
sdružení, přístavba kotelny s využitím pro obchod 

− Centrum Háje – zastavovací studie, investor: Moravská stavební – INVEST, a. s., projektant: Casua, spol. 
s r. o., využití nezastavěných pozemků jižně od Opatovské ulice, parc. č. 1028, 1210/1, 1210/14, 1210/17, 
1210/18, 1210/19, 1210/20, 1210/21, 1210/22, 1210/23 a 1210/41 v katastru Háje pro obchod, služby, 
administrativu a bydlení  

− Radnice Prahy 11, investor: MČ Praha 11, pozemky parc. č. 1210/1, 1210/4, 1210/5, 1210/7, 1210/16, 
1210/26, 1210/29, 1210/30, 1210/98, 1210/113, 1210/115 a 1210/116 v katastru Háje, platné územní 
rozhodnutí z 10. srpna 2011 č. j. MCP11/11/052891/OV/Vo, sp. zn. OV/11/043755/Vo., MČ Praha 11 

− Revitalizace části obchodního centra Háje, investor: Arkalycká s. r. o., projektant volumetrické studie 
neuveden, postupná revitalizace ve stávajícím objemu a nové využití objektů centra na pozemcích 
parc. č. 1209/2, 1209/7, 1209/9, 1209/11, 1209/12, 1209/13 a 1209/15 v katastru Háje 

− Obytný dům Háje“ – Investor: BESEA, a. s., projektant: ARCHPLAN, s. r. o., bytový dům na pozemku 
parc. č. 1210/41 

− „Polyfunkční dům Hájenka, investor: Centrum Nové Háje, a. s., projektant: spol. Helika, a. s., návrh objektu 
pro administrativu, služby a obchod na pozemcích parc. č. 1210/17 a 1210/18 v katastru Háje 

− Porto Háje, investor: Melit, a. s., projektant: Helika, a. s., výstavba obchodního a administrativního souboru 
výškových staveb po obou stranách Opatovské ulice 

− Proměněné Háje, investor: Centrum Nové Háje, a. s., projektant: ATELIER SAEM, s. r. o., polyfunkční 
zástavba jižně od Opatovské ulice na pozemcích parc. č. 1028, 1210/1, 1210/14, 1210/17, 1210/18, 
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1210/19, 1210/20, 1210/21, 1210/22, 1210/23 v katastru Háje; studie z března 2018, nástupnický projekt 
původního záměru Centrum Háje v páté odrážce tohoto seznamu   

− Regenerace části vnitrobloku Sulanského, Novomeského, záměr MČ Praha 11, tč. zadána projektová 
dokumentace, https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-
umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html 

− Regenerace části vnitrobloku Konstantinova, Černockého, záměr MČ Praha 11, tč. zadána  projektová 
dokumentace, https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-
umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html 

− Regenerace parku Křtinská, Mejstříkova, K Milíčovu, záměr MČ Praha, předpokládané dokončení stavby 
v květnu 2018, https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-
umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-vhodna-k-regeneraci.html 

− Regenerace vnitrobloku Stříbrského, Cyprichova, Sulanského, záměr MČ Praha 11, tč. ve fázi výběru 
dodavatele stavby, předpokládané dokončení stavby v prosinci 2018, https://www.praha11.cz/cs/uzemni-
rozvoj-a-regenerace/cinnost-odboru-uzemniho-rozvoje-umc-praha-11/pobytova-verejna-prostranstvi-
vhodna-k-regeneraci.html 

− Studie východní tramvajové tangenty (aktualizace a upřesnění východní tramvajové tangenty v úseku 
Michle – Jižní Město), objednavatel: IPR hl. m. Prahy, p. o., projektant: Ing. Filip Jiřík (DIPRO, spol. s r. o.), 
Ing. Vladimír Cigánek (Metroprojekt, a. s.), prosinec 2013 
 

Příloha č. 3 – Soupis vybraných informací o území 
Územněplánovací informace 

Společenské a obchodní centrum při stanici metra se podle stávajícího územního plánu nachází v ploše 
s rozdílným způsobem využití SV (všeobecně smíšeně). Jižní, nezastavěný okraj Opatovské ulice, představuje 
též rozvojové plochy SV, doplněné indexem míry využití F, K, a S. V jižní části řešeného území jsou umístěny 
rozvojové plochy OB (čistě obytné) s indexem míry využití D a F.    

Část řešeného území mezi ulicemi Opatovskou, Tatarkovou a Bajkonurskou představuje plochu s rozdílným 
způsobem využití VV (veřejné vybavení), v níž by měla být umístěna budova radnice Prahy 11 (vizte kapitolu 5.7 
Veřejná vybavenost, 5.8.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření a přílohu č. 2 Soupis zadávacích opatření). 

Autobusový terminál a jeho bezprostřední okolí při západním okraji řešeného území se nacházejí v ploše 
s rozdílným způsobem využití podle kódu ZP (parky, historické zahrady, hřbitovy) s plovoucí značkou DH (plochy 
a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R). 

Přesná skladba a rozložení funkčních ploch a jejich využití jsou uvedeny v platném územním plánu. 

 

Limity v území 

Řešené území není dotčeno plošnou ochranou přírody dle zákona č. 114/1992 Sb. Při samotném západním 
okraji řešeného území podél ulice U Modré školy prochází celoměstský systém zeleně. 

Řešené území nepodléhá plošné památkové ochraně a nenacházejí se v něm žádné nemovité kulturní památky 
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.  

Lokalita nespadá do záplavového území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

V řešeném území se nacházejí veřejně prospěšné stavby – vizte dále kapitolu 5.8.1 „Veřejně prospěšné stavby 
a opatření“. 

Řešené území není dotčeno stavební uzávěrou. 

Řešeným územím procházejí ochranná pásma radioreléových tras. 

Řešeným územím prochází ochranné pásmo drah (metro) ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb.  
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Příloha č. 4 – Legenda hlavního výkresu 
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