
 
 

Historie pořizování změny ÚPn „Velké Roztyly“ 

V ploše řešeného území změny č. Z 2722/00 „Velké Roztyly“ bylo do konce roku 2007 
podáno celkem 8 podnětů na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, a 
to převážně z iniciativy soukromých investorů. Taková situace byla pro městskou část nadále 
neudržitelná, neboť hrozilo reálné nebezpečí, že při případném schválení individuálně 
podaných změn dojde k nevratným krokům ve využití území.  

Městská část Praha 11 chtěla od samého počátku řešit budoucí podobu celé lokality 
systémově jako celek a především chtěla získat závazný dokument z hlediska udržitelného 
rozvoje „Velkých Roztyl“. Takovým dokumentem může být po nabytí účinnosti zákona 
č. 100/2001 Sb., o ochraně životního prostředí v platném znění „posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí“, tzv. SEA. Potřebnou SEA má právo pořídit a především projednat pouze 
odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a nikoliv městská část Praha 11. Z tohoto 
důvodu byl podaný podnět na změnu územního plánu pro lokalitu „Velkých Roztyl“ jediným 
možným řešením jak takový odborný a nezávislý dokument pro potřeby městské části 
Praha 11 pořídit a především ho právoplatně projednat s veřejností a dotčenými orgány. 
Jinou možnost městská část Praha 11 neměla, pokud nechtěla zcela rezignovat na uplatnění 
svého vlivu o podobě „Velkých Roztyl“.  

Pod tímto zorným úhlem podala městská část Praha 11 koncem roku 2007 podnět na změnu 
územního plánu v území „Velkých Roztyl“. Dne 20.02.2008 přijalo Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy usnesení o ukončení přijímání podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy a jejich následné uplatnění v konceptu nového územního plánu, kromě tzv. 
celoměstsky významných změn pořizovaných v samostatném režimu. Městská část Praha 11 
proto přivítala, když podnět na změnu „Velkých Roztyl“ byl začleněn do celoměstsky 
významných změn, neboť potřebný dokument SEA tak bude zpracován pro konkrétní lokalitu 
a s potřebnou podrobností a nikoliv v obecné rovině, jak byla tato plocha vyhodnocena 
v konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy. 

Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy v té době podmínil zařazení změny „Velké 
Roztyly“ zpracováním podrobnějších informací pro řešeného území. Těmi se stala objemová 
studie zpracovaná společnostmi ATELIER 8000 spol. s r.o. a BÍLEK ASSOCIATES spol. 
s r.o. v dubnu 2008. Po dohodě s městskou částí Praha 11 zadal ke zpracování Útvar rozvoje 
hl. m. Prahy rovněž podkladovou územně urbanistickou studii lokality Roztyly, zpracovanou 
v srpnu 2008 Ateliérem 6, s.r.o., která byla později vzata jako podklad pro zpracování návrhu 
změny č. Z 2722/00. V návaznosti na tuto podkladovou studii byla v prosinci 2009 
zpracována vize rozvoje území „Velké Roztyly“, která vychází ze „Studie Roztyly – Ateliér 
6“, ale je řešena alternativně, s větším podílem ploch zeleně v severovýchodní části řešeného 
území. 

Na přelomu roku 2008 a 2009 došlo k projednání návrhu zadání změny č. Z 2722/00 
a 22.10.2009 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh zadání změny č. Z 2722/00 
s následujícími podmínkami: 

• návrh změny bude zpracován na zmenšené ploše území 
• součástí návrhu změny bude zpracována SEA 
• na městskou část Praha 11 byl vznesen požadavek, aby doložila podrobnější řešení 

změny studií, rozptylovou studií a hodnocením zdravotních rizik a akustickou studií.  

V současné době se zpracovává návrh změny č. Z 2722/00 a poté bude projednán s veřejností 
a dotčenými orgány podle podmínek stanovených stavebním zákonem. 


