
Podklady pro zpracování návrhu změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
č. Z 2722/00 
 
Dne 22.10.2009 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh zadání celoměstsky významné 
změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z 2722/00 – „Velké Roztyly“. Jednou 
z podmínek schváleného zadání byl požadavek, aby městská část Praha 11 dodala 
zpracovateli podrobnější informace o řešeném území. 

Pro řešené území byly zpracovány 2 studie, jejichž obsahem bylo vyhodnocení kapacitních 
možností přeměny území. Prvým podkladem byla objemová studie zpracovaná na základě 
požadavku odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, jejímž autorem je ATELIER 
8000 spol. s r.o. a BÍLEK ASSOCIATES spol. s r.o., pořízená v dubnu 2009 městskou částí 
Praha 11. Druhým zpracovaným dokumentem je podkladová územně urbanistická studie 
lokality Roztyly zpracovaná Ateliérem 6, s.r.o. v srpnu 2009 (dále jen „Studie Roztyly – 
Ateliér 6“), pořízená Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 

Po dohodě s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy městská část Praha 11 doporučila, aby jako 
podklad pro zpracování návrhu změny č. Z 2722/00 byla využita „Studie Roztyly – Ateliér 6“. 
Studie je podle názoru městské části Praha 11 vyváženým dokumentem ve vztahu návrhu 
zastavitelného a nezastavitelného území a je šetrná i ve vztahu k míře využití území. Městská 
část Praha 11 mimo jiné dále požaduje, aby kromě požadavků z podnětu na zpracování změny 
č. Z 2722/00 návrh změny stanovil i podmíněnost staveb formou etapizace, kde první etapou 
bude zajištění veřejné dopravní infrastruktury a občanského vybavení, a teprve následně by 
mohla být realizována výstavba dalších objektů. Městská část dále vznesla požadavek na 
výraznější revitalizaci zatrubněného Roztylského potoka, vyhodnocení výskytu prvků ochrany 
přírody v řešeném území a vyhodnocení případných zátěží území, jakými mohou být 
například staré skládky z doby výstavby Jižní spojky a metra.  

Městská část Praha 11 dále předá zpracovateli změny „Velké Roztyly“ jako další podklad pro 
zpracování návrhu změny vizi rozvoje území „Velkých Roztyl“, která vychází ze „Studie 
Roztyly – Ateliér 6“, ale je řešena alternativně s větším podílem ploch zeleně 
v severovýchodní části řešeného území. 
S uvedenými podklady se můžete seznámit na adrese www.praha11.cz v části Rozvoj a 
regenerace/Územní plánování. Do úplných dokumentací je možné nahlédnout na odboru 
územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11. 

 


