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Vyjádření MČ Praha 11 k 5. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů 

hl. m. Prahy 2020 pro úroveň obce 

000 Mapa obsahu 

2. Odborné pojetí 

V textu kapitoly je uvedeno: 

2.1 Metoda zpracování 

Zejména z důvodu další provázanosti je v ÚAP Obce kladen důraz na popis strukturální 

charakteristiky města, a popis stavu a vývoje území v podrobnosti lokalit. 

2.1.2 Členění území a územní jednotky 

Územně analytické podklady představují širší přehled informací, rozborů a analýz, vznikající 

průběžným monitoringem území a rozsáhlou analytickou činností IPR Praha. Území řešené 

Územně analytickými podklady hl. m. Prahy pro Obec zahrnuje celé území hlavního města 

Prahy o rozloze 496,1 km2(→ Příloha 000.P.01). Jsou zpracovány jako celoměstský pohled 

na dané území s komentáři a rozbory bez zaměření se na rozlišení lokálních specifik. 

Základním nástrojem současného pražského strukturálního územního plánování 

a podrobnějšího popisu území je rozdělení území hl. n. Prahy lokality se shodným 

či převažujícím charakterem. Charakter lokality IPR definuje čtyřmi základními vlastnostmi: 

zastavitelností, strukturou, využitím a stabilitou. Tento přístup navazuje na definici charakteru 

území v nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – pražských stavebních předpisech (PSP) 

(→ Obr. 2.1.2.3). První vymezení lokalit proběhlo v průběhu prací na Metropolitním plánu 

Prahy (MPP) a bylo představeno a popsáno v Konceptu odůvodnění. Stavové lokality ÚAP Obce 

jsou odvozené od návrhu MPP, který byl zveřejněn v červnu 2018. Popis vymezení je 

v podkapitole 200.3.1 Principy uspořádání města. 

Na jednu stranu se ve výkladu metody zpracování hovoří o popisu stavu a vývoje území 

v podrobnosti lokalit a na druhou stranu, že ÚAP jsou zpracovány jako celoměstský pohled 

na dané území s komentáři a rozbory bez zaměření se na rozlišení lokálních specifik. Na konci 

této knihy v kapitole 3.3 Digitální ÚAP se uvedeno, že bude existovat i katalog údajů 

o městských částech a lokalitách hl. m. Prahy, který však nebude součástí samotných ÚAP 

a není tedy součástí dokumentu, ke kterému se má možnost městská část vyjádřit. 

Jak z výše uvedeného vyplývá předložený dokument ÚAP Obce nepopisuje stav a vývoj území 

v podrobnosti lokalit, je zpracován pouze jako celoměstský pohled na území města. 

V dokumentu je uvedeno, že pro území jednotlivých městských částí a pro jednotlivé lokality 

bude zpracován tzv. katalog údajů, který bude obsahovat souhrn vybraných údajů z datové 

základny Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, charakterizující jednotlivé tematické 

oblasti daných územních jednotek, jejich vývoj, stav a potenciál pro další rozvoj. Katalog bude 

obsahovat především tabelární, grafické a mapové údaje a bude mít formu dynamické aplikace 

přístupné prostřednictvím internetu. Žádáme, aby městské části měly možnost se k údajům 

uvedeným v tzv. katalogu se také vyjádřit. 
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100 Krajina 

2. Prostorové uspořádání krajiny 

2.1 Otevřená krajina a krajina ve městě 

2.1.3 Parky 

V této kapitole je dle našeho názoru zcela nejasně používán pojem park dle návrhu 

Metropolitního plánu. Např.:  

Obrázek 2.1.3.1 Veřejná přístupnost parků – Kunratický les je zobrazen jako park i když se 

jedná o les. V legendě k obrázku jsou i významná lesnatá území, kam by tento les měl patřit. 

Obrázek 2.1.3.2 Dostupnosti a deficity parků – Zde jsou i lesnatá území zahrnuta do parků. 

Kapitola 2.1.4 Lesy a významná lesnatá území – Zde je Krčský (Kunratický les) zařazen správně 

jako les, totéž na obrázku 2.1.4.1 Nová zalesnění je zobrazen jako les. 

V kapitole 2.1.3 by měly být zařazeny jen skutečné parky a v kapitole 2.1.4 jen lesy.  

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy 

příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou 

z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně. (viz Portál životního prostředí Prahy). 

Podle www.praha-priroda.cz je les uváděný v dokumentu jako Krčský les pojmenovaný jako 

Kunratický les, který se nachází na katastrálním území Krč, Michle, Kunratice a Chodov. 

 

400 Potenciál 

2. Potenciál území 

2.1 Potenciál recyklace území 

2.1.1 Transformační plochy 

Obrázek 2.1.1.4 Transformační plochy 

Ne všechny zde zobrazené plochy jsou pojmenovány v legendě k obrázku a některé nejsou 

uvedeny ani ve 2.1.3 Vyhodnocení transformačních ploch. Není tedy zřejmé, o jakou plochu 

se jedná. Na území MČ Praha 11 není nijak pojmenována a popsána plocha T 102.  

 

Transformační plocha T11 Trojmezí 

Tato transformační plocha se vyskytuje v různých dokumentech hl. m. Prahy. Vždy je 

pojmenována stejně – Trojmezí, avšak pokaždé má různé vymezení. Zde je např. zobrazena 

v jiných hranicích, než je zobrazena v platných ZUR hl. m. Prahy, kde se jedná o rozvojovou 

oblast zeleně Z/1 Trojmezí. Dále se též vyskytuje v záměrech Kniha 1000 Implementace – 

pod označením S 053 je vedena v tabulce P.10 územně plánovací podklady jako rozpracovaná 

studie. Je zobrazena ve výkrese O.3 Záměry na provedení změn v území, vymezení je opět jiné, 

zabírá daleko větší území než výše zmíněná Transformační plocha T11 Trojmezí. 

 

Bylo by žádoucí, aby plocha Trojmezí byla v rámci hl. m. Prahy v jejích dokumentech vymezena 

jednotně, aby bylo zřejmé, jaké území zahrnuje. 

 



3 

 

800 Veřejná vybavenost 

2. Komerční vybavenost 

2.2 Obchod 

2.2.1.1 Maloobchodní síť  

Obrázek je nepřehledný a není zřejmé, podle jakého klíče byly prodejny do obrázku vybrány 

a zakresleny, co všechno se např. skrývá pod pojmem specializovaná prodejna. Obrázek nemá 

hodnotu ani jako ilustrativní. Totéž obrázek 2.2.3.1 Plnosortimentní potravinářské prodejny 

a jejich docházková pásma. 

 

3. Občanská vybavenost 

3.1 Regionální školství 

3.1.1.2 Školy a školská zařízení pro vzdělávání a výchovu 

Obrázek je nepřehledný, není jasné, zda jsou vyznačeny opravdu všechny školy na území 

MČ Praha 11, není vyznačena např. ZŠ na Jírovcově náměstí. 

3.1.2.1 Kapacitní (ne)dostatečnost mateřských škol zřizovaných MČ 

3.1.2.5 Kapacitní (ne)dostatečnost základních škol zřizovaných MČ 

Kapacita mateřských škol na území MČ Praha 11 je na obrázku vyznačena jako dostatečná – 

s přebytkem, avšak dle informace Odboru školství ÚMČ Praha 11 tomu tak není. Totéž platí 

o kapacitě základních škol. 

Upozorňujeme, že správný název příslušného ministerstva je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. 

 

900 Veřejný zájem a limity 

3. Limity (ochrana stávajících hodnot) 

Obrázek 3.1.1.2 Limity vyplývající z právních předpisů chránících přírodu a krajinu, lesní 

pozemky a geologii 

Zemědělská půda I. a II. třídy ochrany (L13) 

Na území MČ Praha 11 na území JM II je zakreslena velká plocha zemědělské půdy I. a II. třídy 

ochrany. Nahlížením do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že většina pozemků v této ploše 

nejsou pozemky ZPF a nejsou u nich stanoveny BPEJ, podle kterých se stanovuje třída ochrany. 

Žádáme, aby byla tato chyba odstraněna, aby byla zobrazena pouze plocha pozemků, které 

jsou skutečně vedeny jako zemědělské pozemky.  

 

1000 Implementace 

4. Záměry 

4.1 Záměry na provedení změn v území 

4.1.3.1 Podrobnější územně plánovací dokumentace a podklady 

Na obrázku jsou na území MČ Praha 11 zakresleny jako podrobnější územně plánovací 

podklady tři územní studie: 
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· Územní studie Opatov – Na Jelenách – je zakreslena jako dokončená – má být 

zakreslena jako schválená a zapsaná – byla schválena dne 26.11.2019 a vložena 

do evidence územně plánovací činnosti. 

· Územní studie okolí stanice metra Roztyly – je zakreslena jako schválená a zapsaná 

do evidence iLAS – byla schválená a vložená do evidence územně plánovací činnosti až 

12.10.2020. 

· Územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje – je zakreslena jako 

schválená a zapsaná do evidence iLAS – o zpracované studii se konalo veřejné jednání 

dne 26.03.2019 a dne 27.03.2019 se konalo její veřejné představení na území 

MČ Praha 11. Studie nebyla schválena ani zapsána do evidence územně plánovací 

činnosti. 

 

Celé území MČ Praha 11 je vyšrafováno svislou šedou šrafou, která dle legendy znamená – 

schválené územní studie, není jasné, proč je takto celá městská část zobrazena. 

V textu kapitoly je uvedeno: 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ani navazující vyhláška (§ 4, odst. [2], písm. b a odst. [6] 

vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nestanovují, v jaké podrobnosti je nutno záměry na provedení změn 

v území v ÚAP evidovat, portfolio sledovaných záměrů si město vytváří podle svých potřeb. 

Sledovány jsou záměry metropolitního a čtvrťového významu, u nichž se předpokládají 

významnější dopady do území a o nichž IPR získal srovnatelné informace. 

 

Ve všech tabulkách v kapitole 6 Přílohy, které obsahují seznamy záměrů, jsou uvedeny 

i záměry lokální. Není zřejmé, podle jakého klíče byly vybrány. Na území MČ Praha 11 není 

uveden žádný záměr lokálního významu. MČ Praha 11 má na svých webových stránkách 

na této adrese zveřejněny informace o vybraných záměrech a stavbách: 

https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-na-jiznim-

meste/. 

Tabulky jsou dle našeho názoru neúplné a neúplný je i výkres O.3 Záměry na provedení změn 

v území. Záměry v tabulkách jsou nedostatečně identifikované, u některých nelze dle názvu 

vůbec poznat, kde se nachází a u žádného není uvedena městská část, na jejímž území se 

záměr nachází. 

V tabulce P.10 Územně plánovací podklady není uvedena Územní studie okolí stanice metra 

Roztyly a Územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje. 

 

1100 Rozbor udržitelného rozvoje území 

5. Syntéza 

5.2 problémy a hodnoty 

5.2.2 Problémy k řešení mimo ÚPD 
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Problémy k řešení jsou uvedeny ve formě indikátorů podle jednotlivých oblastí. Tento způsob 

se jeví jako nevhodný, vzhledem k tomu, že se v některých oblastech stejný problém popsaný 

podobnými slovy objevuje několikrát např.:  

03. Vyvážené prostorové uspořádání města 

i.03.1.01 → zdlouhavé hledání řešení optimálního prostorového uspořádání a míry využití 

území pro klíčová velká rozvojová území (VRÚ) (200). 

i.03.1.06 → zdlouhavé nebo opakované formulování koncepce prostorového uspořádání a míry 

využití území pro klíčová velká rozvojová území (VRÚ) (900). 

i.03.1.06 → chybějící koncepce území a zastavění ploch stavebních uzávěr pro VRÚ (900). 

05. Atraktivní a konkurenceschopné město 

i.05.2.03 → nedostatek kvalitních a vzdělaných obyvatel (400). 

i.05.3.02 → nedostatek kvalitních a vysoce vzdělaných pracovníků (400). 

nebo 

i.05.2.03 → nedostatečně rychle se zlepšující kvalita pražské infrastruktury a celkově podmínek 

pro rozvoj podnikatelských oborů s vysokou přidanou hodnotou (400). 

i.05.3.02 → nedostatečná infrastruktura (400). 

nebo 

i.05.2.03 → nedostatečné přijetí a respektování dlouhodobé stabilizované strategie rozvoje 

městské ekonomiky vytvořené na základě konsenzu rozhodujících zainteresovaných aktérů 

(400). 

i.05.3.02 → nedostatečné přijetí a respektování dlouhodobé stabilizované strategie rozvoje 

městské ekonomiky vytvořené na základě konsenzu rozhodujících zainteresovaných aktérů 

(400). 

Doporučujeme, aby na základě jednotlivých indikátorů byly formulovány problémy. 

V textu kapitoly je uveden indikátor: 

i.05.2.03 → nedostatek kvalitních a vzdělaných obyvatel (400) – tuto formulaci považujeme 

za naprosto nevhodnou. Kdo stanovuje/určuje hodnotu „kvalitního obyvatele“ a dle jakého 

principu? 

 

Mapová schémata v jednotlivých knihách doporučujeme doplnit chybějící o hranice městských 

částí z důvodu lepší přehlednosti a orientace ve schématu. 

Závěrem uvádíme, že předpokládáme, že dokument projde jazykovou korekturou a nebude 

tak předložen Zastupitelstvu hl m. Prahy a následně zveřejněn v podobě předložené městským 

částem k vyjádření, tj. plný pravopisných a dalších chyb.  


