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Připomínky MČ Praha 11 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy (ZÚR) ve společném řízení 

K textové části 

a) 2 Priority územního plánování Prahy 

Připomínka č. 1 

Do kapitoly a) 2 Priority územního plánování Prahy požadujeme doplnit odstavec 
dle původního znění platných ZÚR: „Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému.“ 

Odůvodnění připomínky: 
V platných ZÚR se uvádí: 
10) Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému. 

Zvyšování podílu zeleně a zejména její ucelený systém může příznivě působit v rámci adaptace 
města na klimatické změny a na životní podmínky a zdraví jeho obyvatel.  
 

Připomínka č. 2 

Ad priorita 4) 

Použitý pojem „přiměřená hustota osídlení“, který se vyskytuje i v jiných částech dokumentu, 
není v návrhu definován a je zavádějící. Požadujeme tento pojem v dokumentu neužívat nebo 
jej nahradit pojmem jasně definovaným. 

Odůvodnění připomínky: 
V návrhu se uvádí: 
4) Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území, 
chránit otevřenou krajinu včetně krajinného rozhraní a zajistit přiměřenou hustotu osídlení 
pro udržitelný rozvoj města. 
Jde o pojem, který si lze vyložit rozdílně, což v územně plánovací dokumentaci, podle níž se 
rozhoduje, není správné. 

d)1 Urbanistická koncepce ploch a koridorů v měřítku kraje 

Připomínka č. 3 

Ad f) 

Použitý pojem „významné subcentrum“ není v návrhu definován, není ani plošně vymezen 
v grafické části a není ani definován v návrhu připravované navazující územně plánovací 
dokumentace (v Metropolitním plánu). Definici pojmu požadujeme doplnit. V rámci 
významného subcentra měly být umístěny celoměstsky/celostátně významné objekty 
občanského vybavení. 
Odůvodnění připomínky: 
V návrhu se uvádí, že urbanistická koncepce kraje je založena na vytvoření podmínek 
pro polycentrický rozvoj souvislého zastavitelného území a na rozvíjení významných subcenter. 
V pojmech je definováno subcentrum takto: 
Subcentrem je těžiště území, na které se orientuje okolí a které nabízí příležitosti k setkávání 
a ke spolupráci přispívající k synergickým efektům, subcentra definují identitu jednotlivých částí 
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města a jejich rozvoj je klíčem k vytvoření smíšeného města krátkých vzdáleností; subcentrum je 
jasnou vazbou spojené s celoměstským centrem. 
Jednou z priorit územního plánování v Praze má být vytvoření podmínek pro vyvážený rozvoj 
území návrhem odpovídajícího využití území i prostorového uspořádání, zejména v souvislém 
zastavitelném území města a v zástavbě v příměstské krajině; zajistit vhodné rozvojové 
a transformační plochy pro umístění celostátně významných veřejných budov a kulturních, 
sportovních, vědeckých, vzdělávacích a společenských komplexů. 
V platných ZUR se uvádí: 
f) vytvořit podmínky pro polycentrický rozvoj města a rozvíjet významná centra s podílem 
celoměstských funkcí – Dejvice, Nové Butovice, Palmovka, Opatov a Pankrác.  
Tato centra jsou z návrhu vypuštěna s odkazem na to, že jednotlivé body urbanistické koncepce 
ploch a koridorů byly upraveny ve smyslu podrobnosti ZÚR a proto byly zpravidla vypuštěny 
veškeré konkrétní místní názvy (například subcenter), jejichž výčet byl neúplný a zavádějící. 
Zavádějící je nedefinovaný pojem „významné subcentrum“. 
 

Připomínka č. 4 

Ad f) 

Pojem „souvislé zastavitelné území“ není totožný s pojmem „město“, požadujeme nahradit 
tento pojem pojmem „město“ dle původního znění platných ZÚR. 
Odůvodnění připomínky: 
V návrhu se uvádí, že urbanistická koncepce kraje je založena na vytváření podmínek 
pro polycentrický rozvoj souvislého zastavitelného území a na rozvíjení významných subcenter. 
Zastavitelné území je pouze jedna část města, město se má rozvíjet jako celek. 
 

Připomínka č. 5 

Ad k) a m) 

V aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy je definováno zastavitelné území a městská krajina jako 
souvislé zastavěné území od středu města po jeho okraj. Domníváme se, že v obou výše 
uvedených bodech k) a m) se má rovněž jednat o souvislé zastavitelné území nikoliv zastavěné 
území. Zastavěné území se vymezuje postupem dle stavebního zákona v územním plánu a nelze 
ho libovolně rozšiřovat, jak je uvedeno v odstavci k) a tedy není vymezeno v ZÚR a tudíž tam 
nemůže být ani jeho hranice, jak je uvedeno v odstavci m).  

Odůvodnění připomínky: 
V návrhu se uvádí, že urbanistická koncepce kraje je založena na 

k) rozšíření stávajícího vymezení souvislého zastavěného území o nové rozvojové plochy 
pro městskou zástavbu rozličného charakteru a různé hustoty, na zajištění nabídky území 
pro rozvoj aktivit příznivě působících na růst konkurenceschopnosti města, 
a 

m) umožnění rozvoje jednotlivých, původně samostatných obcí bez jejich vzájemného srůstání při 
zachování kvality mezilehlé otevřené krajiny za hranicí souvislého zastavěného území. 
 

Zastavěné území se vymezuje postupem dle stavebního zákona v územním plánu a nelze ho 
libovolně rozšiřovat, jak je uvedeno v odstavci k) a tedy není vymezeno v ZÚR a tudíž tam nemůže 
být ani jeho hranice, jak je uvedeno v odstavci m). 
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Připomínka č. 6 

Ad p) 

Použitý pojem „základní prvky krajinného rozhraní“ není v návrhu definován a není definován 
ani v návrhu připravované navazující územně plánovací dokumentace (v Metropolitním plánu). 

Není zřejmé, co tímto pojmem autor dokumentace myslel. Tento pojem požadujeme vyjasnit 
a jednoznačně definovat. 
Odůvodnění připomínky: 

V návrhu se uvádí, že urbanistická koncepce kraje je založena na systémovém dotvoření otevřené 
krajiny za hranicí souvislého zastavitelného území Prahy založením základních prvků krajinného 
rozhraní. Použitý pojem „základní prvky krajinného rozhraní“ není v návrhu definován. 
 

Připomínka č. 7 

Ad t) 

Za slova „…z historického centra města“ požadujeme doplnit „a jeho ochranného pásma“ 
dle původního znění platných ZÚR. 
Odůvodnění připomínky: 
V platných ZÚR se uvádí: 
t) Vytvořit podmínky pro ochranu prostorové scény města, zejména se zřetelem na pohledově 
exponovaná území viditelná z historického centra města a jeho ochranného pásma. 
V návrhu se uvádí, že urbanistická koncepce kraje je založena na vytvoření podmínek pro ochranu 

prostorové scény města, zejména se zřetelem na pohledově exponovaná území viditelná 
z historického centra města. Ponecháním původní formulace se může prostorová scéna města 

chránit lépe.  

 

e) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

 

Připomínka č. 8 

Ad bod 12)  

Za slova „….účinků povodní“ doplnit slova „ a sucha.“ 

Odůvodnění připomínky: 
V návrhu se uvádí: 
12) V zastavěném a zastavitelném území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání 
srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
Sucho je též klimatickým problémem jako povodně. 
 

Připomínka č. 9 

Nesouhlasíme s tím, že v návrhu se nevyskytuje pojem „celoměstský systém zeleně“. 
Navrhujeme tento pojem zachovat dle původního znění ZÚR. Celoměstský systém zeleně má 
ve městě důležitý význam. 

Odůvodnění připomínky: 
Celoměstský systém zeleně má ve městě důležitý význam, celý tento systém nelze nahradit parky. 
Upozorňujeme, že nelze v dokumentu pro jakoukoli zeleň používat termín „park“. Použitím tohoto 
pojmu dochází ke zkreslení situace. 
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K výkresové části 

Připomínka č. 10 

Výkres č. Z01 Výkres uspořádání území hl. m. Prahy 

Krajinné rozhraní 
Ve výkrese je zakresleno krajinné rozhraní – na území MČ Praha 11 jsou jeho hranice vedeny 
tak, že zahrnuje i části území, které jsou v současné době zastavěné nebo zastavitelné – část 
řadových rodinných domů v lokalitě Háje (dle návrhu Metropolitního plánu lokalita 365 Staré 
Háje), část stávající plochy s rozdílným způsobem využití VN (nerušící výroba a služby) s kódem 
míry využití území F v lokalitě Na Jelenách (dle návrhu Metropolitního plánu lokalita č. 634 
Na Jelenách), stávající plocha s rozdílným způsobem využití SP (sportu) při ulici Výstavní (dle 
návrhu Metropolitního plánu součást lokality č. 553 / Sídliště Jižní Město I jih a stávající plocha 
s rozdílným způsobem využití OB (čistě obytné) při ulici Exnárova (dle návrhu MPP rovněž 
součást lokality č. 553 / Sídliště Jižní Město I jih).  
Současně v této souvislosti požadujeme v Metropolitním plánu ponechat tyto části MČ 
Praha 11 jako součást lokalit tak, jak byly navrženy v dokumentaci pro společné jednání – tedy 

mimo krajinné rozhraní. 
 

Připomínka č. 11 

Enklávy otevřené krajiny 

Ve výkresu uspořádání území Z 01 je v místě Kunratického lesa zakreslena enkláva otevřené 
krajiny, která však zasahuje i do území, které není lesem a zároveň na území MČ Praha 11 jakoby 
potvrzuje rozsah lokality č. 977 / Krčský les z návrhu Metropolitního plánu. Zároveň je v tomto 
místě v ÚSES Regionální biokoridor Z/500/34 Kunratický les. Tento les se dle Portálu životního 
prostředí hl. m. Prahy jmenuje Kunratický les a má vymezené svoje jinak hranice.  

Upozorňujeme, že by měla být dána do souladu terminologie v připravovaných různých územně 
plánovacích dokumentacích hl. m. Prahy dle platné oficiální používané terminologie.  
Upozorňujeme, že enkláva otevřené krajiny v místě tzv. Trojmezí je vymezena i přes v současné 
době zastavěné území. Zasahuje do zástavby východně od ulice Doupovská zvané „Slunečný 
vršek“ (na sídlišti Košík) a do území křižovatky Ke Stáčírně x Mírového hnutí x K Horkám. 
Enkláva je vymezena v rozporu s její definicí. 
 

 


