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A. Identifikační údaje: 

Název: Chalupkova, HnEvkovského, KvEtnového vítEzství 
Místo: MČ Praha 11, k.ú. Chodov, parc. č. 2619/1, 2625/1, 2630/1, 2630/2, 

2630/34, 2646/1 
Zpracovatel: ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 14ř 00 Praha 4, 

IČ: 00231126 
 

B. Údaje o území: 

Základní údaje o místu: 

Pozemek parc. č. 2619/1 v k.ú. Chodov – celková výmEra 8434 m2, ostatní plocha, zeleO, 
vlastník hl. m. Praha, Uešené území tvoUí cca 4725 m2. (V roce 2012 požádáno o svEUení 
pozemk] do správy mEstské části Praha 11) 

Pozemek parc. č. 2625/1 v k.ú. Chodov – celková výmEra 1568 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vlastník hl. m. Praha. 

Pozemek parc. č. 2630/1 v k.ú. Chodov – celkový výmEra 5ř0 m2, ostatní plocha, zeleO, 
vlastník hl. m. Praha. (V roce 2012 požádáno o svEUení pozemk] do správy mEstské části 
Praha 11) 

Pozemek parc. č. 2630/2 v k.ú. Chodov – celková výmEra 68 m2, ostatní plocha, zeleO, 
vlastník hl. m. Praha, svEUená správa MČ Praha 11. 

Pozemek parc. č. 2630/34 v k.ú. Chodov – celková výmEra 1ř40 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vlastník hl. m. Praha, svEUená správa MČ Praha 11, Uešené území tvoUí cca 143 m2. 

Pozemek parc. č. 2646/1 v k.ú. Chodov – celková výmEra 70ř m2, ostatní plocha, zeleO, 
vlastník hl. m. Praha. (V roce 2012 požádáno o svEUení pozemk] do správy mEstské části 
Praha 11) 

Celková plocha všech Uešených území je 9600 m2. 

Dle Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy se pozemky nachází ve funkční ploše  
OB – čistE obytné. Jen velmi nepatrnou částí na severozápadní stranE zasahuje do funkční 
plochy VV – veUejné vybavení. V pUipravovaném Metropolitním plánu (verze 3.3) jsou 
pozemky součástí lokality č. 553 a jsou součástí „parku ve volné zástavbE“.  

Popis místa a jeho současné využití: 

Tešené území se nachází v blízkosti ulic Chalupkova, HnEvkovského a KvEtnového vítEzství. 
Území je ohraničeno ZŠ KvEtnového vítEzství a panelovými domy HnEvkovského 1375 – 1376 
a KvEtnového vítEzství 1361 - 1363. V blízkosti je umístEna autobusová zastávka Brechtova 
a Prašná. Ve východní části Uešeného území vede cyklostezka A41. 
Území je tvoUeno centrálním kruhovým prostorem, kde je ve stUedu umístEn solitérní strom. 
Jsou zde umístEny tUi bývalá pískovištE, která již postrádají sv]j účel. Z ulice HnEvkovského 
smErem k ZŠ je umístEn pUešlapový chodník, který je využíván. Další pUešlapový chodník 
je umístEn v severozápadní části Uešeného území vedle trafostanice TS 3061. V jihozápadní 
části Uešeného území je umístEna socha s názvem „Sova“ (autor: Václav Frýdecký). 
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Vnitroblok je pUístupný ze všech stran. CelkovE je v Uešeném území umístEno 13 laviček a 3 
odpadkové koše. 

V Uešeném území jsou hojnE vedeny inženýrské sítE – plynovod, vodovod, splašková a deš[ová 
kanalizace, elektrické vedení NN a VN, a veUejné osvEtlení. 

Údaje o stávajícím stavu: 

Centrální plocha s asfaltovým povrchem, která má sloužit jako místo odpočinku, je zanedbaná, 
neudržovaná a neplní sv]j účel. Asfaltový povrch je nerovný (vznikají louže), narušený 
a pror]stá trávou. Místy pUer]stá trávník pUes okraje ploch. Lavičky jsou v dobrém stavu. TUi 
bývalá pískovištE v centrální části jsou zarostlá, nevyužívaná a postrádají sv]j účel. Terén 
je z vetší části rovinatý, pouze v jihovýchodní části (v trase vedení cyklostezky) je utvoUen 
menší kopec. Ve vnitrobloku je nelogicky rozmístEno veUejné osvEtlení. Ostatní zpevnEné 
plochy tvoUí asfaltový povrch, který je na r]zných místech prorostlý trávou, záplatovaný 
a nep]sobí jednotnE. Trávník je sečen, keUové patro je proUezáváno. 

 

C. Obecná pUedstava o novém využití: 

D]vod a účel zámEru: 

D]vodem návrhu regenerace veUejného prostranství je provozní nefunkčnost a neutEšený 
vzhled.  

Cílem zámEru je d]stojná funkční i vzhledová regenerace veUejného prostranství s rozumnou 
úpravou zelenE a pokud možno s minimálním zásahem do inženýrských sítí. Regenerace 
veUejného prostranství by mEla sloužit jak pro žáky ZŠ KvEtnového vítEzství, tak pro obyvatele 
pUilehlých panelových dom]. 

PodrobnEjší konkrétní pUedstava o novém využití (požadavky, návrhy): 

 Centrální část veUejného prostranství by mEla být navržena tak, aby byla uzp]sobena 
jak pro žáky ZŠ KvEtnového vítEzství (kvalitní shromaž@ovací prostor pUed školou, 
speciální lavičky pro teenagery apod.), tak pro obyvatele okolních panelových dom] 
(klidová část veUejného prostranství). 

 Navrhnout účelné, bezpečné a bezbariérové prostupy Uešeným územím všemi smEry 
s ohledem na stávající užívané tahy a cíle v Uešeném území i mimo nEj. 

 Navrhnout optimalizaci veUejného osvEtlení, odvodnEní zpevnEných ploch, doplnEní 
drobné architektury a dalších prvk] mEstského mobiliáUe, zejména pak odpadkových koš] 
(obyčejné/na psí exkrementy). 

 Vypracovat dendrologický pr]zkum a navrhnout celkové uspoUádání zelenE ve vhodné 
druhové skladbE se zachováním stávajících vzrostlých strom] v co nejvEtší míUe. 

 V Uešeném území navrhnout výmEnu všech asfaltových ploch a ploch pUešlapových 
chodník].  

 Navrhnout odstranEní tUí nevyužívaných pískoviš[ v centrální části veUejného prostranství. 
 Je nutné zachovat cyklostezku A41 a sochu „Sova“. Sochu je možné pUemístit v rámci 

Uešeného veUejného prostranství. 
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Poznámka: 

Návrh musí být v souladu se všemi platnými normami, vyhláškami, pUedpisy. 

PUed zpracováním návrhu je tUeba ovEUit stav a pUesnou polohu sítí technického vybavení 
procházejících vnitroblokem. Veškerá veUejnE dostupná projekční podkladová data jsou 
k výdeji na IPR Praha, viz http://www.geoportalpraha.cz/cs/kontakt#vydej. Mapové aplikace 
obecnE jsou na adrese http://www.geoportalpraha.cz/. Mapová aplikace stažená a pUizp]sobená 
na web MČ Praha 11 je na adrese: https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-
regenerace/mapova-aplikace.html  
Seznam správc] sítí ve správním území MČ Praha 11 je na adrese:  
https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti_PC.
html  

Návrh doložit pUedbEžným souhlasem správc] inženýrských sítí – elektUina, voda, plyn, 
kanalizace, teplo, sdElovací vedení. 

Studie by mEla obsahovat odhadovanou cenu na realizaci.  

V rámci studie lze na základE od]vodnEní a konzultace s odborem územního rozvoje 
ÚMČ Praha 11 upravit rozsah Uešeného území. 

Návrh možno zpracovat i ve variantách. 

 

PUílohy: 

1) Širší vztahy 1 : 2000 

2) Majetkoprávní vztahy 1 : 450 

3) Inženýrské sítE 1 : 450 

4) Stávající stav 1 : 450 

5) Fotodokumentace stávajícího stavu 

http://www.geoportalpraha.cz/cs/kontakt#vydej
http://www.geoportalpraha.cz/
https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/mapova-aplikace.html
https://www.praha11.cz/cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/mapova-aplikace.html
https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti_PC.html
https://mawis.hrdlicka.cz/AppData/UReport/HTMLLists/IncodeUtilKU/pusobnost_ku_sti_PC.html
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  PUíloha č. 5 

Chalupkova, HnEvkovského, KvEtnového vítEzství 
Fotodokumentace stávajícího stavu, leden a bUezen 2018 
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