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VYHODNOCENÍ NÁM ĚTŮ Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ STUDIE REVITALIZACE LOKALITY HÁJE 
DORUČENÝCH V  ŘÁDNÉM TERMÍNU (DO 7. RESP. 10. 4. 2012) 

  
 

č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

1.  M. Šorfová 
+ dalších 43 osob 
28. 3. 2012  
č.j.MCP11/12/019058 

Vzhledem k již několikerému negativnímu postoji 
občanů k výškovým budovám  (tzv. výškovým 
dominantám) na Hájích např. Poutník, Porto atd., 
nemá zadání zpracované Studie revitalizace 
lokality Háje projednávané v pondělí 26. 3. 2012 
od 16.00 hod., v sále Komunitního centra Matky 
Terezy obsahovat žádnou výškovou budovu tzv. 
výškovou dominantu v území.  

Požadavek zohlednit v návrhu zadání a řešit zastavitelnost území bez 
výškových staveb ve smyslu Opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 
6/2009. 
 

2.1. Ing. M. Bárta CSc. 
Podjavorinské 1598 
149 00 Praha 4 
28. 3. 2012  
č.j. MCP 11/12/019159  

Námět je uveden dvěma odstavci obecných úvah 
na téma "ustupování Místního úřadu developerům 
za cenu snížení komfortu bydlení stávajících 
obyvatel JM za cenu zvýšení bezpečnostních rizik 
na JM". 

Jedná se o nepochopení projednávaného záměru na vypracování Studie 
revitalizace lokality Háje. Právě tato studie má ve spolupráci s občany 
nastavit pravidla pro budoucí využití a uspořádání území tak, aby 
případné budoucí záměry privátních investorů v této lokalitě nebyly na 
úkor udržitelného rozvoje v území.  

2.2.  Nesouhlas s výstavbou stavby domu se sociálními 
byty v ulici Podjavorinské. 

Námět se netýká řešeného území.  
S obsahem námětu byly ale neprodleně seznámeny příslušné odbory 
ÚMČ Praha 11 a vedení MČ Prahy 11 dopisem č.j. 
MCP11/12/019550/OUR/TAT ze dne 29. 3. 2012.  

3.1. M. Šorfová 
+ dalších 23 osob, z 
nichž některé uvedly 
stejný námět 
opakovaně. 
4. 4. 2012 
č.j. MCP11/12/020777 

Vzhledem k již několikerému negativnímu postoji 
občanů k výškovým budovám  (tzv. výškovým 
dominantám) na Hájích např. Poutník, Porto atd., 
nemá zadání zpracované Studie revitalizace 
lokality Háje projednávané v pondělí 26. 3. 2012 
od 16.00 hod., v sále Komunitního centra Matky 
Terezy obsahovat žádnou výškovou budovu tzv. 
výškovou dominantu v území. 

Požadavek zohlednit v návrhu zadání a řešit zastavitelnost území bez 
výškových staveb ve smyslu Opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 
6/2009. 

3.2. M. Šorfová 
+ dalších 23 osob 
4. 4. 2012 

Nejvhodnější dominantou projednávaného území 
se jeví udržovaná zeleň, tj. park využitelný svým 
členěním pro všechny generace občanů  

V řešeném území je stávajícím územním plánem navržena jedna 
monofunkční plocha zeleně (ZP) s tzv. plovoucí značkou DH. Tato 
plocha bude v návrhové části Studie revitalizace lokality Háje 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

č.j. MCP11/12/020777 zachována. Ostatní plochy zeleně v území dle platného územního plánu 
jsou plochami doplňkovými k hlavnímu funkčnímu využití území (OB, 
SV). Plochy zeleně ve vztahu k doplňkovému využití území budou 
řešeny ve Studii revitalizace lokality Háje. V rozvojových plochách 
musí být umožněna realizace hlavního funkčního využití území. 
OÚR doporučuje doplnit návrh zadání o bod.  
Návrh zadání rozšířit o text: 
- V návrhu Studie revitalizace lokality Háje respektovat zásady 
udržitelného rozvoje v řešeném území včetně vyhodnocení těchto zásad 
v samostatné kapitole pořizované studie. 

4.1. M. Povýšilová 
+ dalších 17 osob  
3. 4. 2012  
č.j. MCP 11/12/020382 
další dopis stejného 
textu – 31 osob 
4. 4. 2012 
čj. MCP11/12/020986  
 

Občané si nepřejí zahušťování Jižního Města. Námět je již částečně obsažen v návrhu zadání v bodě č.3.c. 
projednávaného návrhu zadání. ("městotvorným způsobem navrhnout 
přijatelné zahuštění zástavby v území, doplnění území plochami zeleně 
atp.") 
Na značné části řešeného území jsou v platném územním plánu vedeny 
rozvojové plochy (určené pro zástavbu), které jsou v současné době 
nezastavěné. Zastavěním těchto ploch logicky dojde k zahuštění 
stávající zástavby JM a to v souladu s platným územním plánem. 
Studie má mimo jiné za úkol navrhnout, aby toto zahuštění zástavby 
bylo přijatelné.  
V rozvojových plochách je dle platného územního plánu nová výstavba 
možná a tím je možné i zahušťování území.  
Bod 3c návrhu zadání doplnit o text: "V případě navržení vyššího podílu 
hrubých podlažních ploch oproti platnému Územnímu plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, tento návrh samostatně odůvodnit.".  

4.2.  Nových domů v lokalitě je nadbytek a zeleně 
ubývá. 

V řešeném území nevznikla žádná nová stavba a rovněž neubyly plochy 
zeleně.  

4.3.  Důrazně protestujeme proti nově plánované 
zástavbě v Mejstříkově ulici, především na 
oploceném hřišti mezi Mejstříkovou ulicí a 
budovou  MěÚ.  

Jedná se o námět mimo plochu řešeného území. OÚR konstatuje, že z 
jeho podnětu, ještě ve fázi, kdy tento záměr ještě nemá konkrétní 
podobu, se problematikou zabýval i výbor pro územní rozvoj a životní 
prostředí, který k záměru přijal nesouhlasné usnesení.  

4.4.  Doporučení vedení městské části Praha 11 
nabídnout majiteli pozemku (viz předchozí bod č. 

Námět je za hranicí možností řešení Studie revitalizace lokality Háje. 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

4.3.) jiné místo mimo zastavěné území.  
4.5.  V Mejstříkově ulici došlo ke zhoršení parkování 

vozidel. Vozidla parkují (dle dopravního značení) 
jedním kolem na chodníku a v druhé polovině 
ulice musí stát celá na silnici, což zúží průjezd pro 
větší vozidla (záchranná služba, hasiči apod.) 

Námět se netýká řešeného území. 

5.1.  Občanské sdružení 
Chodov, 
Ing. J. Frey, P. Lukeš, 
RNDr. K. Zelenková 
6. 4. 2012 
čj. MCP11/12/021351 

Veřejné projednávání nebylo zveřejněno v Klíči Vzhledem k tomu, že periodikum Klíč je měsíčníkem, nelze v něm z 
časových důvodů, s ohledem na uzávěrku, zveřejňovat témata 
přesahující aktuálnost 4 týdnů.   

5.2.  Podklady byly dostupné pouze na úřadu a přes 
internet, žádná prezentace, internet není dostupný 
všem, složitá problematika jdoucí přes různé 
obory, ne každý rozumí, o co se jedná. 

Analytické podklady, mající cca 50 stran výkresů a textu a další 
doprovodné výkresy. Tento soubor nelze v časopisu Klíč prezentovat. 
Soubor lze prezentovat pouze zvoleným způsobem 

5.3.  Při prvním projednávání žádná prezentace 
(analytických podkladů) nejasné co se vůbec 
projednává 

Předmět projednání byl opakovaně vysvětlen a analytické podklady byly 
k dispozici všem přítomným zájemcům  obou dnech projednávání. 

5.4.  Druhé projednávání lepší, byla určitá prezentace 
analytických podkladů (studie), bez uvedení jak 
byly konkrétně použity pro návrh zadání. 

Návrh zadání byl vypracován ve dvou částech. Prvá část obecných 
řešení byla již součástí uzavřené smlouvy. Druhá část návrhu zadání, 
bod 10. "Konkrétní problémy k řešení vyplývající z analytické části 
studie", byl zpracován na základě analytických podkladů. Konkrétní 
využití analytických podkladů pro zpracování návrhu zadání vyplývá z 
textů obou dokumentů, na což byli přítomní občané opakovaně 
upozorněni.   

5.5.  Neúčast radních, kteří odsouhlasili návrh zadání, 
na veřejném projednávání lze chápat jako jasný 
nezájem o obyčejné občany Prahy 11. 

Návrh zadání doposud žádný orgán MČ Praha 11 neodsouhlasil. To 
může učinit až zastupitelstvo MČ Praha 11. 
Námět je mimo možnosti řešení Studie revitalizace lokality Háje  
Jak již bylo při vlastním projednávání a i v tomto vyhodnocení 
opakovaně konstatováno, veřejné projednání má povahu veřejné 
konzultace řešené problematiky občanů s odborníky, tj., v tomto 
případě, s pracovníky Úřadu městské části Praha 11, tzv. garantem 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

projednání při procesu pořízení záměru MČ Prahy 11. Tento mandát k 
veřejnému projednání obdržel OÚR a tedy nikdo z žádných zastupitelů 
MČ Praha 11 a to ani z řad koalice, ani z řad opozice. Při veřejném 
projednání záměru dle schválených pravidel má totiž jakýkoli zastupitel 
MČ Praha 11 na veřejném projednání práva "každého" kdo se 
projednání zúčastní a je pouze na něm samotném, zda svého práva 
využije či nikoli a veřejného projednání se zúčastní jako každý jiný 
občan. 

5.6.  Studie nebude právně závazná, nevychází ze 
žádného právního podkladu. Zpracování studie 
běží mimo zákon o územním plánování a 
stavebném řádu (zák. č. 183/2006 Sb.) avšak 
projednávání zadání návrhu se zákonem "řídí" 

Konstatování nevychází z reality, která byla při projednávání Studie 
revitalizace lokality Háje podrobně vysvětlena. Skutečnost, že budoucí 
Studie revitalizace nebude mít podobu právního předpisu využitelného 
při přeneseném výkonu státní správy, byla při projednávání návrhu 
zadání opakovaně zdůrazňována. K jakému účelu má studie sloužit bylo 
rovněž opakovaně řečeno. Takže přítomní byli informováni o tom, že se 
nejedná a ani nemůže jednat o právně relevantní dokument využitelný 
pro přenesený výkon státní správy v oblasti územního rozhodování a 
stavebního řádu. K tématu byla vedena obsáhlá diskuse, byly vysvětleny 
všechny dotazy.  
Zvláště bylo zdůrazněno, že studie bude sloužit nikoli pro rozhodování 
příslušného stavebního úřadu, ale že je pořízena pro potřeby městské 
části. Její obsah může být městskou částí uplatňován při:: 

a) EIA, územních a jiných řízení, v případech, kdy městská část 
Praha 11 vystupuje v těchto řízeních jako účastník řízení. 

b) v současné situaci, kdy se zřejmě bude nově zpracovávat územní 
plán hl. m. Prahy, hodlá MČ Praha 11 využít pořízenou a 
projednanou Studii revitalizace lokality Háje jako podklad pro 
zpracování územního plánu hl. m. Prahy.  

Způsob projednání Studie revitalizace lokality Háje je evidentně 
rozdílný od projednávání územně plánovacích dokumentací a podkladů. 

5.7.  V území "revitalizaci" lze již provádět v souladu 
se schváleným ÚP Prahy, který stanovuje limity 
prostorového a funkčního využití území .... tento 
právní nástroj místní samospráva však užívá 

Konstatování se netýká řešeného území. MČ Praha 11 nerozhoduje o 
úpravách směrné části územního plánu (míra využití území) a námět má 
být proto adresován odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy.  
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

nedůsledně. Dokladem mohou být účelové změny 
kódu míry využití území, výjimečně přípustné 
stavby např. Litochleby, Výstavní, Sportovní areál 
nad přehradou a další.  

5.8.  Je otázkou, co bude předmětem studie, zda 
"revitalizace" území, či rozvoj území. 

Neopodstatněné slovíčkaření. viz: 
Rozvoj je obvykle označení procesu, který má za cíl zlepšování 
původního stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby. Rozvoj je chápán 
jako proces zlepšování, vedoucí ke vzniku lepší verze než byla 
předchozí, ze které vycházela. Opakem rozvoje je stagnace či dokonce 
regrese, kdy nedochází ke zlepšování, ale k pozastavení, či případně 
zhoršování stavu. 
Revitalizace (z lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný) znamená 
obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti 
kulturních menšin, místních tradic a podobně. Dnes se používá v 
souvislosti s mnoha jinými spojeními. 
Z tohoto úhlu pohledu revitalizace i rozvoj území se vzájemně prolínají 
a nevylučují se. Hlavní je především navržené řešení, aby bylo ku 
prospěchu území. 

5.9.  Na základě analytických podkladů by mělo dojít k 
prověření naplnění schváleného stávajícího ÚP, 
což však splněno nebylo. Až po vyčerpání limitů 
by mělo být řešeno navyšování míry využití 
území. Navyšování míry využití území je zatím v 
územním rozvoji JM jednostranné a čistě účelové. 

Účelová proklamace, nikoli námět.  
Limity využití území se v územním plánu nestanovují a nemohou být 
proto vyčerpány. Limity využití území jsou omezení daná pro možnosti 
využití území „z důvodů ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z 
právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních 
právních předpisů a vyplývajících z vlastností území“. Limity využití 
území jsou součástí územně analytických podkladů a v územním plánu 
jsou součástí koordinačního výkresu. Limity využití území jsou např. 
ochranná pásma komunikací, elektrického vedení, plochy chráněných 
území, reliéf krajiny, který je nutno zachovat atp.  
Konstatování, že: "Navyšování míry využití území je zatím v územním 
rozvoji JM jednostranné a čistě účelové." je ryze účelové.   Městská část 
Praha 11 nerozhoduje o úpravách směrné části Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy (kódu míry využití území). Městská část 
Praha 11 dává k těmto záměrům pouze svá vyjádření tu s kladným jindy 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

se záporným obsahem, ale vždy po pečlivém zvážení projednávaného 
záměru. Úpravy směrné části územního plánu vykonává vždy a pouze 
pořizovatel, tj. odbor územního plánu MHMP.                                                                                                                                          

5.10.  Za revitalizaci je schována rozvojová studie jako 
podklad pro změnu ÚP Prahy. Revitalizaci lze 
provádět již podle limitu prostorového a 
funkčního využití území dle stávajícího ÚP. 

Jedná se o konstatování, bez reálného podkladu. Na projednání bylo 
opakovaně vysvětleno, že využití pořizované studie má být kromě 
jiného i jako podklad pro tvorbu nového územního plánu, či případně 
změnu územního plánu.  Teprve v případě, že hl. m. Praha nezreviduje 
stávající postup pořízení nového územního plánu, pak může být studie 
využita pro pořízení změny stávajícího územního plánu. Limit 
prostorového a funkčního využití území je matoucím pojmem. Pisatel 
měl zřejmě na mysli regulativ prostorového a funkčního využití území. 
To je sice pravda, ale především prostorová regulace je v řešeném území 
nulová a Studie revitalizace lokality Háje má nabídnout mimo jiné právě 
regulativy prostorového uspořádání území.   

5.11.  V pozvánce je uvedeno do kdy (7.4.2012) se mají 
"náměty" doručit, jinak k nim nebude přihlédnuto. 
Nikde však není uvedeno, jak bude k námětům 
přihlédnuto. Zda bude zpětná vazba a veřejnost se 
doví o výsledku přihlédnutí, zpracování námětů 
do zadání či změna zadání na základě. Zdá se, že 
odboru územního rozvoje jde o čárku, že návrh 
zadání byl projednán s veřejností než o věcnost 
jednání a podchycení názorů obyvatel JM.   
 

Jedná se o nepřijatelnou, až urážející fabulaci, pod kterou jsou 
podepsáni zastupitelé MČ Praha 11, kteří by měli vědět, že způsob, účel 
a formy projednávání záměrů MČ Praha 11 bylo předmětem jednání 
zastupitelstva a jeho usnesení. OÚR projednávalo Studii revitalizace 
lokality Háje přesně v souladu s usnesením zastupitelstva MČ Praha 11.  
Návrh na pořízení studie formulovala opozice, jmenovitě Ing. 
Krautwurm a usnesení zastupitelstva o pořízení studie bylo přijato 
především hlasy opozice, tj. i hlasy Petra Lukeše a RNDr. Kateřiny 
Zelenkové, kteří jsou podepsáni pod tímto podivným "námětem", a oni 
osobně hlasovali pro přijetí usnesení na pořízení Studie revitalizace 
lokality Háje a jejího projednání s občany. 
Dále, způsob projednání s veřejností provádí OÚR podle pravidel, 
rovněž schválených zastupitelstvem MČ Praha 11. Tato pravidla byla 
schválena i hlasy některých opozičních zastupitelů, přičemž nikdo, 
zdůrazňujeme, že opravdu nikdo ze zastupitelů, nehlasoval proti jejich 
přijetí. Navíc způsob projednání návrhu zadání včetně vyhodnocení 
všech námětů byl opakovaně vysvětlen na obou projednáních a k tomuto 
tématu bylo zodpovězeno i několik dotazů přímo při projednávání. 
Například zazněl dotaz, jakou váhu má námět podepsaný více občany, 
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zda větší či stejnou jako námět podaný jedním občanem. V odpovědi 
bylo výslovně sděleno, že odborně budou vyhodnoceny všechny náměty 
nezávisle na počtu podepsaných osob (provede OÚR). Dále, bylo v 
odpovědi uvedeno, že všechny náměty a jejich vyhodnocení budou 
postupně projednány ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, 
dále v radě MČ Praha 11 a nakonec bude návrh zadání včetně námětů na 
jeho doplnění projednán v zastupitelstvu MČ Praha 11 a poté bude celý 
postup vyhodnocení a projednání zveřejněn. Dále bylo sděleno, že počet 
podepsaných občanů pod námětem nemá vliv na jeho odborné 
vyhodnocení. Počet podepsaných občanů pod námětem může mít vliv na 
přijetí či odmítnutí námětu při jeho projednávání v orgánech volených 
zástupců MČ Praha 11.  

5.12.  Chybí vyhodnocení analytických podkladů. Není 
patrné na základě čeho rada MČ Praha 11 
vypracovala a odsouhlasila návrh zadání... 

Rada MČ Praha 11 nevypracovala návrh zadání a neodsouhlasila jeho 
obsah. Rada MČ Praha 11 odsouhlasila pouze to, že návrh zadání 
zpracovaný OÚR má být projednán s veřejností. Jedná se o nepochopení 
či zkreslení informací, které byly na projednání podrobně a opakovaně 
vysvětleny. Obsah projednávaného návrhu zadání nebyl a ani nemohl 
být Radou MČ Praha 11 odsouhlasen či schválen.   
Teprve v dalších krocích Rada městské části Praha 11 návrh zadání 
doplněný o náměty vzešlé z veřejného projednání projedná na svém 
zasedání a předá ho se svým doporučením k projednání zastupitelstvu 
městské části Praha 11. Analýzu území nelze vyhodnotit. Analýza území 
může být pouze doplněna o poznatky, které projektant případně opomněl 
uvést a které mohou občané v analytických podkladech upřesnit a 
doplnit (kdo jiný by měl lépe znát území, než ti co v něm bydlí). OÚR 
neobdržel žádné konkrétní informace, o které by měly být analytické 
podklady doplněny. 

5.13.  Z analytické studie nevyplývá nezbytnost 
zahušťování zástavby a změn využití území.  

Taková nezbytnost se v projednávaném návrhu zadání nevyskytuje. Tato 
možnost, nikoli nezbytnost (zahušťování zástavby), vyplývá z možné 
dostavby území na rozvojových plochách dle platného územního plánu 
(plochy určené k zástavbě). Studie má prověřit optimální možnosti 
dostavby těchto rozvojových území. 

5.14.  Není doloženo, že došlo k vyčerpání stávající Námět postrádá relevanci k případné úpravě či doplnění návrhu zadání. 
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míry využití území dle schváleného (platného) 
ÚP. 

Vyčerpání či nevyčerpání míry využití území pro konkrétní lokalitu lze 
posoudit až z konkrétního projektu. 

5.15.  Problémový výkres, odůvodnění je jen v bodech v 
obecné rovině bez bližšího vysvětlení v textu.  

Zřejmě ani OS Chodov nemá problém se v tomto výkresu orientovat, 
když neuvádí konkrétní požadavky na jeho doplnění. Zpracovaný 
problémový výkres však byl jedním z podkladů pro zpracování bodu 10. 
Návrhu zadání. Zpracování problémového výkresu odpovídá běžným 
standardům. 

5.16.  Barevné přílohy nemají vysvětlující text. 
Informace v nich uvedené jsou většinou poměrné 
v %, neudávají konkrétní hodnoty. Chybí bližší 
informace zahrnující: stávající stav, výhledový 
stav spočtený podle výhledu zástavby JM (např. 
kapacita komunikací), není vůbec uváděn zdroj či 
pramen informací. Informace jsou tak 
nepřehledné, nesrozumitelné, zavádějící a 
neobjektivní. Nelze je ověřit. Objektivita 
analytické studie je velmi problematická.  

Nejedná se o námět ale o konstatování. Analytická studie má svoji 
vypovídající hodnotu, potřebnou pro zpracování příslušné pasáže návrhu 
zadání. Ověřit si uvedené informace lze velice snadno, například z 
obecně dostupných Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. V 
případě, že OS Chodov pokládá za nutné konkrétní doplnění 
analytických podkladů, mohlo vznést konkrétní požadavek na doplnění 
analytických podkladů formou námětu. 
Analytické podklady, jak již ze samotného názvu vyplývá, obsahují 
soubor údajů o současném stavu v území, k určitému datu, nikoli 
výhledovém či návrhovém horizontu formou prognózy. K obsahu 
analytické části studie nebyl vznesen žádný konkrétní požadavek na její 
doplnění týkající se stávajícího stavu. 

5.17.  V návrhu zadání nebyla zohledněna některá 
konstatování analytické studie (nedostatečná 
kapacita odvedení srážkových vod, nezbytnost 
průzkumu k prověření možnosti vsaku dešťových 
vod, zástavba by měla být řešena s ohledem na 
kapacitu a kvalitu vodovodní a kanalizační sítě. 
Konkrétní údaje chybějí, nelze tak objektivně 
souhlasit, že stav je dobrý, chybí vyhodnocení 
stávajícího stavu a ploch zeleně.   

Doplnit návrh zadání v bodě 10. o nová písmena r) a s) s textem: 
r) V návrhu Studie revitalizace lokality Háje vyhodnotit kapacitní 
možnosti odvedení srážkových vod a jejich případný vliv vodního 
režimu v území přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Vyhodnotit 
možnosti vsaku srážkových vod přímo v území. Vyhodnocení zpracovat 
souměřitelně a v intencích §43, odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. 
s) V návrhu studie vyhodnotit kapacitní možnosti stávající technické 
infrastruktury ve vztahu k navrženým řešením. 

5.18.  Není řečeno, co je míněno revitalizací, Používané 
termíny si vzájemně protiřečí.: chceme 
revitalizovat, ale zároveň chceme administrativní 
spádové městské centrum rozšířeného městského 
centra, městotvorným způsobem navrhnout 

OÚR ani zpracovatel nepovažovali za účelné vysvětlovat v analytické 
studii obecně známé termíny, např. uváděný termín revitalizace 
(Revitalizace (z lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný) 
znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu 
životnosti kulturních menšin, místních tradic a podobně. Dnes se 
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přijatelné zahuštění zástavby atd.....  používá v souvislosti s mnoha jinými spojeními.) 
Požadavky na zpracování Studie revitalizace lokality Háje uvedené v 
Návrhu zadání jsou relevantní, při respektování uvedeného pojmu 
revitalizace. 

5.19.  Požadavky se týkají zejména rozvoje lokality, 
jdou nad rámec schváleného ÚP (požadavek na 
zohlednění připomínek MČ Praha 11 ke konceptu 
ÚP hl. m. Prahy, připomínky nejsou však nikde 
uvedeny). Jedná se evidentně o záměr podkladu 
pro změnu ÚP. 

Jedním z cílů pořizované Studie rozvoje lokality Háje, je vytvořit 
podklad pro zpracování nového územního plánu hl. m. Prahy ve smyslu 
prohlášení (i když doposud neschváleného zastupitelstvem hl. m. Prahy) 
nového vedení hl. m. Prahy o pořízení Územního plánu hl. m. Prahy. V 
případě, že zastupitelstvo hl. m. Prahy schválí nové pořízení územního 
plánu hl. m. Prahy v intencích deklarovaných záměrů v oblasti 
územního plánování hl. m. Prahy, přestanou mít požadavky bodu č. 4. a) 
v návrhu zadání na řešení Studie revitalizace lokality Háje opodstatnění. 
Jelikož se v současné době nacházíme v "přechodovém období", kdy se 
připravuje pořízení nového pojetí pořízení Územního plánu hl. m. Prahy 
a zároveň zastupitelstvo hl. m. Prahy tyto nově navrhované kroky 
doposud s konečnou platností neodsouhlasilo (informace je vztažena k 
datu 24. 5. 2012), považuje OÚR za této situace ponechání bodu 4. a) v 
návrhu zadání za potřebné. 
Připomínky MČ Praha 11, především ty systémové, se v drtivé většině 
shodují s nově deklarovanými požadavky na zpracování Územního 
plánu hl. m. Prahy (Jedná se hlavně o dvojúrovňové řešení nového 
územního plánu, možnosti uplatňování požadavků municipality atp.) 
OÚR a vedení MČ Praha 11 již před více než dvěma roky deklarovaly 
pojetí obsahu územního plánu hl. m. Prahy, ke kterému teprve nyní 
přistoupilo i nové vedení hl. m.- Prahy. 
Připomínky MČ Praha 11 jsou již více než dva roky uvedeny na 
stránkách MČ Praha 11 v odkazu územní rozvoj. 

5.20.  Zcela chybí komplexní pohled na řešení z 
hlediska širších vztahů na území celého JM. 

I když požadavek na řešení širších vztahů ve Studii revitalizace lokality 
Háje není v návrhu zadání výslovně uveden, vyplývají požadavky na 
řešení širších vztahů z obsahu projednávaného návrhu zadání (např. 
body č. 3. (většina podbodů), bod č 10. a), b) a další. 

5.21.  Chybí návaznost na strategický plán rozvoje JM. Proklamaci uváděná z neznalosti věci. Návrh zadání respektuje všechny 
schválené rozvojové programy MČ Praha 11. 
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5.22.  k bodu č. 6. Chybí posouzení kapacity MHD 
zastávek metra v době dopravních špiček z 
hlediska rozvoje celého JM. 

1. Vyhodnocení námětu je stejné jako v bodě 5.11 tohoto 
vyhodnocení. Starosta MČ Praha 11 z podnětu OÚR předložil k 
projednání v zastupitelstvu MČ Praha 11 návrh na "...zpracování 
samostatného uceleného podkladu pro vznik, popřípadě dostavbu 
městských center na Jižním Městě...". Takový dokument by zcela 
pochopitelně řešil i ucelený požadavek uvedený v námětu z 
hlediska struktury celého JM. Jelikož zastupitelstvo rozhodlo o 
pořízení studie pouze pro lokalitu Háje, nelze nyní požadavek v 
akceptovat. Body návrhu zadání č. 10. písmena i), j), k), a m) řeší 
požadavek v potřebné míře. 

2. Pro část studie, která bude zpracována v souladu s platným 
územním plánem, jsou tyto údaje nadbytečné, neboť jsou známy a 
územní plán se jimi řídí. Pro tu část studie, která bude sloužit jako 
podklad pro zpracování nového územního plánu bude v případě 
potřeby tyto údaje zpracovávat pořizovatel.  

5.23.    bodu č. 5 Neřešitelná podmínka, není 
vyhodnocen stávající stav kapacity infrastruktury, 
nelze tak řešit její navyšování. Nároky by měly 
být přizpůsobeny či vycházet ze stávající 
kapacity. Řešeno by mělo být komplexně z 
hlediska celého JM. (zkapacitnění ústřední ČOV 
není dořešeno). 

Z námětu vyznívá nepochopení termínu veřejná infrastruktura. Tento 
termín je vyšším pojmem, v němž je částečně obsažena i technická 
infrastruktura, která je jediná předmětem námětu. V návrhové části 
Studie revitalizace je nutné řešit především optimální využití území 
včetně navrhovaných kapacit. Poté musí dojít k posouzení, zda je 
navržený stav za stávajících podmínek veřejné infrastruktury 
akceptovatelný či nikoli. Pokud akceptovatelný není, budou v návrhové 
části uvedeny podmínky, které brání uvedení území do optimálního 
stavu. Tím vznikne nástroj pro uplatnění režimu podmíněnosti staveb či 
činností ve vztahu k případným navrhovaným záměrům, což je také 
jedním z hlavních bodů využitelnosti pořizované studie revitalizace 
lokality Háje. 

5.24.  k bodu 10. problémy k řešení vyplývající z 
analytické studie. Tento bod by měl být logicky 
zařazen jako bod č. 2. Až na základě řešení 
problému by mělo být postupováno dále. Chybně 
uveden Opatov jedná se o Háje. 

Námět je zmatečný. Pomineme-li formalismus požadavku na řazení 
bodů v návrhu zadání, tak jeho obsah splnit nelze. Řešení problému 
může dát až Studie revitalizace lokality Háje a proto logicky nemůže být 
řešení problému obsaženo v analytických podkladech či dokonce v 
návrhu zadání. Pokud by bylo řešení problému známo před zpracováním 
Studie revitalizace lokality Háje, bylo nesmyslné zadávat její 
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zpracování.  
Slovo Opatov bude v návrhu zadání opraveno na Háje. Jedná se o 
zjevnou písařskou chybu. 

5.25.  k bodu 11 výkres limitů využití území se 
vzájemně překrývají s bodem č. 9 s požadavky 
vyplývajících ze zvláštních předpisů. Není jasné, 
jak bude splněno, nikde není uplatněn požadavek 
na projednání návrhu zadání s dotčenými orgány 
státní správy. Výkres limitů využití území je 
nepřesný a zavádějící. Nejsou uvedeny žádné 
konkrétní hodnoty, limity. Zdokumentován je stav 
v území, co se zde nachází, např. inženýrské sítě.  

Obsah námětu je zmatečný a ve své podstatě ho ani nelze exaktně 
vyhodnotit.  
Pouze na vysvětlenou: 
- limity využití území se vztahují ke konkrétnímu datu a stavu v území. 

Limity využití území nejsou obecně vzato součástí řešení územně 
plánovacích podkladů a dokumentací. Nejsou, a nikdy nemohou být 
předmětem řešení, naopak navržené řešení v územním plánu musí 
limity využití území respektovat. Limity využití území musí být v 
příslušných dokumentacích pouze respektovány. Limity využití 
území jsou takové limity, které nějakým způsobem brání určitému 
využití území, Jsou to omezení vyplývající z platné legislativy a 
vlastností území. Vždy jsou vztaženy ke konkrétním podmínkám v 
území a některé z nich mohou být v rámci platné legislativy měněny 
jejich správcem. Například ochrana průchodu radioreléového paprsku 
územím se může změnit, pokud správce ochrany tohoto paprsku bude 
souhlasit se změnami v území a pro průchod paprsku odsouhlasí jeho 
novou trasu a podmínky, za kterých může být trasa měněna, (viz 
rovněž bod 5.9. tohoto vyhodnocení) 

- bod 9. návrhu zadání řeší stav, kdy územně plánovací dokumentace či 
podklad musí obsahovat řešení, které projektantovi ukládá znění 
speciálního zákona. Například v oblasti požární ochrany navrhnout 
plochy pro požární nádrž, v oblasti zajištění veřejného zdraví 
například navrhnout plochu pro vznik protihlukového valu atp. Bod č. 
9 je součástí řešení konkrétní dokumentace a jeho obsah v žádném 
případě nesouvisí s limity využití území. 

- Návrh zadání, resp. schválené zadání, je závazným pokynem pro 
projektanta na dodržení obsahu zpracovávané dokumentace. V návrhu 
zadání nejsou a nemohou být ani uvedeny požadavky mimo rámec 
projekční činnosti, v tomto případě způsob projednání dokumentace v 
některé z fází jejího pořizování, 
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v současné době OÚR dostal od odboru územního plánu MHMP příslib 
k možnosti pořizování územních studií, ale konkrétní podmínky budou 
teprve vzájemně dohodovány. OÚR vstupuje do těchto jednání s 
požadavkem, aby územní studie pořizované městskými částmi mohly 
být projednány s dotčenými orgány. Pokud k dohodě dojde, bude Studie 
revitalizace lokality Háje oficiálně projednána s dotčenými orgány, 
pokud k dohodě nedojde, bude OÚR iniciovat samostatné projednání 
návrhu Studie revitalizace lokality Háje s vybranými dotčenými orgány.   

5.26.  Na území JM jsou plánována další velká 
rozvojová městská centra .... 

Není co dodat. Viz komentář 5.11., 5.22. a 5.23. tohoto vyhodnocení. 

5.27.a.  Závěrem podání je jakási sumarizace jednotlivých 
námětů, resp. požadavků a konstatování: 
Je třeba dopracovat a upřesnit analytickou studii 
jak výše uvedeno: 

Nedoporučujeme dopracovávat stávající Analytické podklady. Dále 
postupovat podle bodu č. 5.17. tohoto vyhodnocení. 

5.27.b.  Provést změny návrhu zadání Každý konkrétní návrh na doporučení rozšíření či změnu obsahu návrhu 
zadání je uveden u vyhodnocení příslušných námětů. Návrh zadání bude 
upraven podle příslušného usnesení zastupitelstva MČ Praha 11. 

5.27.c.  Důsledně vymezit revitalizaci a rozvoj území Viz vyhodnocení v bodě č. 5.8. 
5.27.d.  Co je podle platného ÚP a co je nad rámec, co 

bude podkladem pro změnu či nový ÚP. 
Námět se netýká projednávaného návrhu zadání. Požadavek se týká 
technického provedení Studie revitalizace lokality Háje a nikoli jejího 
obsahu. Požadavek bude uplatněn v rámci členění jednotlivých kapitol 
návrhu studie. 

5.27.e.  Rozšířit vymezené plochy o území zvláště 
chráněného území Milíčovský les a rybníky  

Řešené území Studií revitalizace lokality Háje nebude měněno. Postup 
viz bod 5.17 tohoto vyhodnocení. 

5.27.f.  Komplexně řešit návrh zadání s ohledem na 
rozvoj JM, na strategický rozvoj JM. Nelze řešit 
jedinou lokalitu bez souvislosti s dalším rozvojem 
na JM, který je poměrně rozsáhlý. 

Námět má svoji logiku. Je však paradoxem, že OÚR bohužel na základě 
schváleného usnesení zastupitelstva (a to i hlasy P. Lukeše a RNDr. K. 
Zelenkové) ztratil možnost tento požadavek uplatnit. Viz komentář k 
bodům č. 5.11., 5.22., 5.23. a 5.26. tohoto vyhodnocení. 

5.27.g.  není doloženo, že došlo k vyčerpání prostorového 
a funkčního využití území, není tak důvod k 
navyšování míry využití území. 

Námět je zmatečný a nelze ho vyhodnotit. Pojem "vyčerpání funkčního 
využití území" (pojem ze závazné části platného územního plánu), 
spjatý s pojmem míry využití území (pojem spjatý se směrnou částí 
územního plánu) neumí OÚR vyhodnotit a to ani po konzultacích s 
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pořizovatelem územního plánu.   
V řešeném území jsou dva typy ploch.  

- stabilizované území – není míra využití území stanovena 
- rozvojové území – území určené k zástavbě se stanovenou mírou 

využití území. Předmětem návrhu Studie revitalizace lokality Háje 
má být nalezení optimálního stavu v území z hledisek jeho 
revitalizace i udržitelného rozvoje, to znamená i optimálního stavu 
míry využití území. 

5.27.h.  Z hlediska zachování objektivity, je třeba vyjít z 
prověřených a doložených údajů a výsledků 
(závěrů) analytické studie  

Neumíme vysvětlit pojem závěry analytické studie. Analýza území je 
zpracována. Může se pouze doplňovat její obsah na základě dalších 
zjištěných poznatků, ale provádět závěry k jejímu obsahu je již 
předmětem návrhové části studie. 

5.27.i.  Používané termíny by měly být vysvětleny, co je 
jimi míněno. 

Návrh zadání pracuje s běžně používanými termíny z oblasti územního 
plánování. Závisí na píli každého jak se seznámí s jejich významem. 
(dotazem při projednávání návrhu zadání, konzultací na OÚR /třeba i 
telefonicky/, seznámením se s opatřením obecné povahy č. 6./2009 hl. 
m. Prahy atp.).  

5.27.j.  Nelze souhlasit se zahušťováním stávající 
zástavby a výškovými dominantami, nejsou k 
tomu žádné důvody. Naopak to povede ke 
zhoršení zjištěných současných problémů 
(parkování). 

Námět je sice líbivý, ale mimo realitu. Nelze zabránit soukromému 
vlastníku pozemku v "zahušťování území" které je vedeno v platném 
územním plánu jako rozvojové, tj. je určeno k zástavbě. V těchto 
plochách dnes není zástavba žádná, tj. každá stavba zde realizovaná 
bude "zahušťováním území". V návrhu zadání není uveden požadavek 
na umístění výškových dominant v území. 

5.27.k.  Z hlediska revitalizace by zeleň měla být 
dominantou území. Je třeba plochy zeleně rozšířit 
a stabilizovat. Je třeba zabránit zmenšování ploch 
zeleně. 

V řešeném území je stávajícím územním plánem navržena jedna 
monofunkční plocha zeleně (ZP) s tzv. plovoucí značkou DH. Tato 
plocha bude v návrhové části Studie revitalizace lokality Háje 
zachována. Ostatní plochy zeleně v území dle platného územního plánu 
jsou plochami doplňkovými k hlavnímu funkčnímu využití území (OB, 
SV). Plochy zeleně ve vztahu k doplňkovému využití území budou 
řešeny v Studii revitalizace lokality Háje. V rozvojových plochách 
musí být umožněna realizace hlavního funkčního využití území. 

5.27.l.  Parkování řešit s ohledem na potřeby stávajících 
místních obyvatel 

OS Chodov se plně neseznámilo s obsahem návrhu zadání, neboť v 
bodě. 6.g), h), i), a 10. g) návrhu zadání je tento námět zohledněn. 
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5.27.m.  Z hlediska dodržení limitů dle zvláštních předpisů 
je třeba projednávání návrhu zadání s dotčenými 
orgány státní správy a se správci inženýrských 
sítí. (Mělo by být akceptováno, pokud bylo na 
veřejném projednání odkazováno, že "se jede 
podle" zákona o územním plánování. 

Námět je nejen zmatečný, ale i nepravdivý, neboť v obou dnech 
projednávání bylo několikrát zdůrazněno, že projednávání Studie 
revitalizace lokality Háje se neprovádí a ani nemůže provádět podle 
"stavebního zákona", ale provádí se v souladu s přijatým usnesením 
zastupitelstva MČ Praha 11. 
Termín limity dle zvláštních zákonů je jakési neznámé smíšení pojmů 
limity využití území a zapracování požadavků dle zvláštních předpisů. 
Vysvětlení je uvedeno v bodě č. 5.25. tohoto vyhodnocení. 
V tomto vyhodnocení OÚR opakovaně upozorňuje na skutečnost, že, na 
obou veřejných projednáváních bylo neustále zdůrazňováno, že na 
zpracování, ale především na projednávání Studie revitalizace lokality 
Háje nebudou, a ani nemohou být vztaženy podmínky na zpracování 
územně plánovacích dokumentací a podkladů vyplývajících z platného 
znění stavebního zákona. Je to proto, že městská část Praha 11 nemá a 
nemůže mít statut pořizovatele územně plánovacích podkladů. 
Konkrétně při obou projednáváních byl moderátorem uveden příklad, že 
v této oblasti je na tom městská část Praha 11 hůře než například malé 
obce, které statut pořizovatele územně plánovacích podkladů a 
dokumentací mohou mít, protože jsou obcemi, ale MČ Praha 11 nikoli. 
To znamená, že si tyto obce mohou buď sami, nebo od kvalifikovaného 
pořizovatele nechat pořídit územní plán a sami si ho mohou také 
schválit, což je mimo možnosti MČ Praha 11.  
Na obou projednáních bylo opakovaně zdůrazněno, že Studie 
revitalizace lokality Háje není územně plánovacím podkladem a není 
projednávána dle podmínek, které stanovuje stavební zákon. Naopak 
bylo několikrát zdůrazněno, že Studie revitalizace lokality Háje bude 
projednána dle Pravidel pro projednávání záměrů MČ Praha 11 
schválených zastupitelstvem MČ Praha 11. 

5.27.n.  Požadovaná je podrobnost (zřejmě míněna 
podrobnost zpracování) na úrovni regulačního 
plánu, studie nebude regulačním plánem dle 
stavebního zákona, nebude závazná. 

Konstatování je, až na poněkud zvláštní formulace námětu, opakováním 
sdělení, které OÚR několikrát zdůraznil na obou projednáních návrhu 
zadání. 

5.28.  Veřejné projednávání ukázalo, že obyvatelé mají Zde se již nejedná o námět k návrhu zadání, ale o účelové zneužití 
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zájem o to, co se v území děje, což však nelze říci 
o zastupitelích koalice včetně rady, která návrh 
zadání schválila. Nestálo ji za to, aby návrh lidem 
vysvětlila a obhájila svůj postup, toto zcela 
ponechala na odboru územního rozvoje. Rozvoj 
území nelze zastavit, ale měl by být postaven na 
objektivních základech, neměl by být 
jednostranný a účelový. 

veřejného projednání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje pro 
jakési partikulární zájmy, které nebudeme blíže komentovat. 
Jedná o farizejské konstatování (slovník cizích slov: farizejství – 
pokrytectví, dvojtvářnost), když podepsaní zastupitelé a členové OS 
Chodov (P. Lukeš i RNDr. K. Zelenková) podrobují kritice členy rady 
městské části Prahy 11 za to, že konají kroky, které jim usnesení 
zastupitelstva MČ Praha 11 uložilo a které bylo přijato mimo jiné i hlasy 
jmenovaných zastupitelů a členů OS Chodov. Jak jistě P. Lukeš i RNDr. 
Zelenková mohou znát, byl návrh zadání projednán způsobem, který 
rovněž schválilo zastupitelstvo MČ Prahy 11 a proti jehož přijetí 
nepozvedl svůj hlas žádný ze zastupitelů koalice ani opozice, tudíž ani 
oba jmenovaní. 
Jak již bylo při vlastním projednávání a i v tomto vyhodnocení 
opakovaně konstatováno, veřejné projednání má povahu veřejné 
konzultace řešené problematiky občanů s odborníky, tj., v tomto 
případě, s pracovníky Úřadu městské části Praha 11, tzv. garantem 
projednání při procesu pořízení záměru MČ Prahy 11. Tento mandát k 
veřejnému projednání obdržel OÚR a tedy nikdo z žádných zastupitelů 
MČ Praha 11 a to ani z řad koalice, ani z řad opozice. Při veřejném 
projednání záměru dle schválených pravidel má totiž jakýkoli zastupitel 
MČ Praha 11 na veřejném projednání práva "každého" kdo se 
projednání zúčastní a je pouze na něm samotném, zda svého práva 
využije či nikoli a veřejného projednání se zúčastní jako každý jiný 
občan. 
S plnou zodpovědností dále konstatujeme, že bychom se znovu nechtěli 
dočkat doby před rokem 1989, kdy kdejaký předseda či reprezentant 
čehosi, by znovu rozhodoval o území (a vlastně o všem) nezávisle na 
odborné stránce věci, při domáhání se "svého" pochybného práva 
vyplývajícího pouze ze své přítomnosti na nějakém jednání. Proto by 
OÚR považoval aktivní přítomnost například starosty MČ Praha 11 
přímo za kontraproduktivní, neboť by nemohl být potřebným 
odborným garantem projednání. Případnou politickou garanci za 
přijetí či nepřijetí Studie revitalizace lokality Háje budou moci všichni 
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zastupitelé jak z řad koalice, tak i z řad opozice uplatnit na jednání 
zastupitelstva MČ Prahy 11, které je ze zákona veřejné. 
Pořízení Studie revitalizace lokality Háje má svá pravidla vyplývající z 
usnesení zastupitelstva MČ Praha 11. Pravidla, ze kterých vyplývá 
oddělení odborné stránky věci od politických rozhodnutí. Obé je při 
projednání záměru potřeba, ale oba kroky nelze mezi sebou mísit a 
vzájemně je zaměňovat. 
Pouze plně souhlasíme s poslední větou tohoto podivného konstatování, 
že "Rozvoj území nelze zastavit, ale měl by být postaven na objektivních 
základech, neměl by být jednostranný a účelový". Pracovníci OÚR by si 
ze srdce přáli, aby se tímto konstatováním řídili především ti, kteří 
jménem OS Chodov zaslali tento námět k návrhu zadání na pořízení 
Studie revitalizace lokality Háje. 

6. Občanské sdružení 
Hezké Jižní Město 
R. Soukupová 
6.4.2012 
MCP11/12/021359 
 

Dle vyjádření Ing. R. Soukupové na jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí se jedná o náměty, které získala od 
občanů v průběhu a po projednávání Návrhu zadání a tyto náměty nejsou zcela  jejím názorem.   

6.1.   Vyjít z celkové koncepce rozvoje Jižního Města a 
jednoznačně popsat cíle revitalizace směřující 
pouze ke zkvalitnění života občana a prevence 
ghetoizace 

O přijetí námětu musí rozhodnout ZMČ formou revokace svého 
usnesení a přijetí usnesení jiného, neboť na základě usnesení 
zastupitelstva MČ Praha 11 OÚR pořídil a projednal předloženou 
Studii revitalizace lokality Háje. Původní návrh OÚR zněl na pořízení 
"samostatného uceleného podkladu pro vznik, popř. dostavbu  městských 
center na území Jižního Města  a zapojit do  zpracování podkladu 
občany." Tento ucelený podklad by potom měl požadovanou 
vypovídající hodnotu, která je obsažena v námětu. Cíle revitalizace jsou 
popsány v návrhu zadání. 
Požadavek na definování podmínek revitalizace je uveden například v 
bodě č. 2.a)., 2.b), 2.f)., a dalších bodech projednávaného návrhu zadání. 
Nerozumíme termínu prevence ghetoizace vzhledem k projednávanému 
návrhu zadání. Spíše se jedná se o pouhou proklamaci, než námět na 
řešení podmínek zástavby lokality Háje. 
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6.2.  Zdůvodnit, proč by se mělo zahušťovat Jižní 
Město, které je dnes nejhustěji osídlené sídliště v 
ČR a z tohoto pohledu zdůvodnit trvalou 
udržitelnost zahušťování i vzhledem k 
plánovaným stavebním zásahům do životního 
prostředí jeho občanů. 

Námět je již částečně obsažen v bodě č. 3.c) projednávaného návrhu 
zadání. 
Značná část řešeného území je v platném územním plánu vedena jako 
rozvojová plocha (určená pro zástavbu), která je v současné době 
nezastavěná (resp. několik rozvojových ploch). Zastavěním těchto ploch, 
logicky dojde k zahuštění stávající zástavby JM a to v souladu s 
platným územním plánem. Studie má mimo jiné za úkol navrhnout, 
aby toto zahuštění zástavby bylo přijatelné.  
Řešení viz bod 4.1. tohoto vyhodnocení  
Na rozdíl od OS Hezké Jižní Město se nám jeví jako nepřijatelné hledat 
"trvalou udržitelnost zahušťování území" a doporučuje naopak nalézt 
optimální míru využití území včetně doprovodných ploch zeleně a to 
především pro doposud nezastavěné plochy v řešeném území. 

6.3.  Zpracovat studii dle stavebního zákona v režimu 
územního plánování a dodržením limitů územního 
plánu. 

Námět je irelevantní. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 11 není a nemůže 
být pořizovatelem územně plánovací dokumentace, nemá právo 
zpracovávat jakoukoli dokumentaci v režimu územního plánování dle 
stavebního zákona, což je jasně řečeno v usnesení zastupitelstva MČ 
Praha 11 č. 22/9/Z2011 ze dne 20. 7. 2011 a bylo to opakovaně 
zdůrazněno i při obou projednáních. Pro přijetí námětu by bylo nutné 
revokovat nejen příslušné usnesení zastupitelstva MČ Praha 11 a vlastně 
i podstatnou část platného stavebního zákona a zákona o hl. m. Praze.  

6.4.  Zajistit, aby v každém stupni od "návrhu zadání 
studie" po dokumentaci bylo zvlášť a jasně v textu 
uvedeno i vyznačeno na samostatném výkrese, 
které navrhované hodnoty a věci se od stávajícího 
územního plánu liší. 

Nejedná se o požadavek na změnu obsahu návrhu zadání, ale na 
technické členění obsahu budoucí Studie revitalizace lokality Háje. Je 
zcela logické, že v členění jednotlivých kapitol a výkresů Studie 
revitalizace lokality Háje bude samostatně oddělena část (textová i 
výkresová) která navrhuje změnu platného územního plánu včetně 
odůvodnění od řešení, která jsou v souladu s platným územním plánem.  

6.5.  Zajistit dodržení postupů řízení stejných, jako 
kdyby šlo o územní plán, a to včetně termínů 
projednání, možností podání připomínek a 
způsobů jejich projednání, a to včetně nutnosti 
zapojení dalších dotčených správních orgánů do 
tohoto řízení. 

Námět je zmatečný z těchto důvodů: 
- Požadavek je v zásadním rozporu se schváleným usnesením ZMČ 

Praha 11 č. 22/9/Z2011 ze dne 20. 7. 2011 a pro jeho přijetí by byla 
nutná revokace usnesení (což je asi tím nejmenším problémem). 

- MČ Praha 11 není relevantním partnerem pro dotčené orgány pro 
projednávání jí pořizovanou dokumentací. OÚR není znám nástroj, 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

který by přiměl dotčené orgány, aby v této věci komunikovaly s MČ 
Praha 11 při posuzování Studie revitalizace lokality Háje jako s 
územně plánovacím podkladem. 

-  Odbor územního plánu MHMP naopak vyslovil požadavek, aby studie 
a vize projednávané MČ Praha 11 na svém území byly projednávané 
ve výrazně odlišném režimu, než ukládá stavební zákon pro 
projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací. Je to z 
toho důvodu, aby veřejnost nebyla vystavena možnosti omylu, že 
projednávaná dokumentace MČ Prahy 11 má přímé vazby na 
pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů. 

Pouze v případě, že po dohodě s odborem územního plánu MHMP bude 
v jeho gesci tato studie pořizována v režimu územní studie, je možné o 
námětu uvažovat. To však také bylo přítomným občanům sděleno na 
obou projednáváních. 

6.6.  Zajistit udržitelný rozvoj lokality Viz bod 3.2. tohoto vyhodnocení. 
6.7.  Zachovat maximální podíl stávající zeleně Doporučujeme uvést námět jako proklamaci a doplnit ho do preambule 

návrhu zadání. Jedná o formální požadavek (takto formulován). V 
řešeném území je pouze jedna monofunkční plocha zeleně a to ZP v 
západní části řešeného území, která má být v plném rozsahu zachována 
včetně plovoucí značky DH. 
V ostatních polyfunkčních lokalitách v řešeném území jsou plochy 
zeleně vedeny jako doplňkové využití území bez jejich samostatného 
zákresu. 
Nedoporučujeme zakreslovat doplňkové plochy zeleně samostatně do 
výkresové části Studie revitalizace lokality Háje, neboť by se ve vztahu 
k platnému územnímu plánu jednalo o nesystémový krok.   

6.8.  Součástí výkresu limitů a též bodem řešení bude i 
zeleň na Praze 11, zvláště s ohledem na to, že v 
plánovaných stavebních záměrech ji soustavně 
ubývá. 

Námět přesahuje rámec řešeného území a v samotném řešeném území se 
tento problém nevyskytuje. V řešeném území se nalézá pouze jedna 
monofunkční plocha zeleně, která bude v území zachována (ZP). 

6.9.  Nezahušťovat lokalitu dalšími objekty  Námět není možné splnit při respektování platného územního plánu.  
6.10.  zachovat výškovou hladinu, Viz bod č. 1 tohoto vyhodnocení 
6.11.  Snižovat hlukovou zátěž Návrh zadání doplnit o následující text: 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

"prověřit možnosti snižování hlukové zátěže v území v souladu s 
nástroji územního plánování, Návrhovou část Studie revitalizace lokality 
Háje vyhodnotit i ve vztahu  

- ke stávající hladině hlukové zátěže v území 
- vliv navržené dostavby území na zvýšení či pokles hladiny 

hlukové zátěže v území (vliv možných bariérových staveb atp.) 
6.12.  Zpracovat pro JM, které je sídlištěm s nejvyšší 

hustotou obyvatel strategii snižování expozice 
hluku. 

Námět je mimo možnosti řešení Studie revitalizace lokality Háje.  
Vzhledem k předpokládanému rozsahu takového dokumentu, 
doporučujeme, aby Ing. Soukupová jako zastupitelka MČ Praha 11 
(pokud se s námětem ztotožní) navrhla zastupitelstvu MČ Praha 11, aby 
zpracování této strategie uložilo radě MČ Praha 11 formou usnesení 
zastupitelstva MČ Praha 11, včetně vyčlenění potřebných zdrojů z 
rozpočtu MČ Praha 11. 

6.13.  Nedopustit výstavbu výškových dominant. viz bod č. 1. a 3.1. tohoto vyhodnocení 
6.14.  Budoucí radnici umístnit na Opatov o námětu rozhodne zastupitelstvo MČ Praha 11, zřejmě v samostatném 

bodu jednání. 
Při tomto rozhodování bude hrát nezastupitelnou roli majetkoprávní 
uspořádání v území. 

6.15.  Budoucí divadlo – kulturní centrum umístit na 
Opatov 

Bod 2. h) Návrhu zadání uvažuje s prověřením možností vzniku 
kulturních zařízení obecně, včetně galerií či jiných malých forem 
kulturních aktivit. Vhodnost situování divadla do řešeného území 
prověří Studie revitalizace lokality Háje. 

6.16  Revitalizovat veřejný prostor u multikina galaxie Požadavek je součástí návrhu zadání viz bod č. 6.1. tohoto vyhodnocení 
6.17.  Revitalizovat okolí stanice metra Háje Požadavek je součástí návrhu zadání viz bod č. 6.1. tohoto vyhodnocení 
6.18.  Pozemky ve vlastnictví města neprodávat Námět nelze v Návrhu zadání akceptovat. Přijetí či nepřijetí námětu je 

pouze v kompetenci zastupitelstva MČ Praha 11. 
6.19.  Stávající objekty nenavyšovat V území respektovat opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 6/2009. 
6.20.  Pokud dojde ke zbourání stávajících objektů, 

neměly by být nahrazeny objekty s vyšší výškou. 
V území respektovat opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 6/2009. 

6.21.  Dále nezastavovat centrální park dalšími 
sportovními stavbami, ale rozvíjet jeho kulturní a 
duchovní funkci. 

Námět se netýká řešeného území. 

6.22.  Uchránit park za ÚMČ Ocelíkova, Mejstříkova, Námět se netýká řešeného území.  
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

Letzelova před zástavbou. Vzhledem k tomu, že je tento požadavek vznášen ústy Ing. Soukupové, 
považuje OÚR za důležité upozornit, že v době, kdy byla Ing. 
Soukupová členkou rady Městské části Praha 11 a kdy se projednávaly 
připomínky MČ Praha 11 k návrhu Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy (1997 – 1998), představitelé městské části (rada ani 
zastupitelstvo) nic nenamítali proti tomu, že plocha parku byla v 
územním plánu určena k zástavbě. Podstatná část tohoto parku je totiž v 
územním plánu od samého počátku vedena v režimu rozvojových ploch, 
tj. ploch určených k zástavbě a rada ani zastupitelstvo MČ Praha 11, 
nepožadovaly ve svých námitkách a připomínkách k návrhu územního 
plánu z roku 1998 a ani nikdy poté, vyjmutí plochy parku z režimu 
rozvojových ploch a zařadit toto území do ploch nezastavitelných. K 
tomuto požadavku došlo až při projednávání konceptu nového územního 
plánu v roce 2009.  

6.23.  Nestavět parkovací domy na stávajících 
parkovištích, nevestavovat je do vnitrobloků, do 
blízkosti obytných domů. 

Námět se netýká řešeného území. 

6.24.  Vypustit zástavbu plochy D – Hořčičkova - 
Kosmická 

O plochu D bylo řešené území rozšířeno z toho důvodu, že dle názoru 
projektanta by se této plochy měla rovněž dotknout revitalizace celé 
lokality Háje. Konkrétní řešení bude předmětem návrhové části Studie 
revitalizace lokality Háje. S novou výstavbou se v této ploše neuvažuje. 

6.25.  Propojit původní a novou zástavbu v lokalitě 
Milí čovská Háj. 

Námět se netýká řešeného území. 

6.26.  Nezastavovat pozemek pod bývalými TESCO 
objekty v ulici Stříbrzského 

Námět se netýká řešeného území. 

6.27.  Zahrnout Milíčovské rybníky do řešení vodní 
bilance lokality 

Námět je definován poněkud nepřesně. Dále postupovat podle bodu č. 
5.17. tohoto vyhodnocení. 

6.28.  Nezapomenout na cyklisty a vybudovat pro ně 
vhodnou infrastrukturu. 

Námět opět vyplývá z nepochopení podstaty účelu, pro který má Studie 
revitalizace lokality Háje sloužit. Studie nebude nabízet konkrétní 
řešení. Studie bude navrhovat funkce, činnosti, způsoby či zásady 
využití území, které bude městská část považovat po projednání s 
občany za vhodné a po případných investorech bude požadovat jejich 
dodržení.  
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

Z hlediska závazné části územního plánu je v drtivé většině řešeného 
území budování cyklostezek, cyklotras či jiných zařízení sloužících 
cyklistům možné. Návrh na jejich konkrétní provedení však bude 
předmětem následných dokumentací.  

6.29.  Nedopustit zastavění dětských hřišť, parku a 
vnitrobloku.  

Námět opět vyplývá z nepochopení podstaty účelu, pro který má Studie 
revitalizace lokality Háje sloužit. Studie nebude nabízet konkrétní 
řešení, ať již stavby či naopak likvidace jednotlivých zařízení. Studie 
bude navrhovat funkce, činnosti, způsoby či zásady využití území, které 
bude městská část považovat po projednání s občany za vhodné a po 
případných investorech bude požadovat jejich dodržení.  

6.30.  V klidových obytných zónách nedopustit 
zprůjezdnění jednosměrných komunikací. 

Komunikační systémy v území byly založeny v 70. letech minulého 
století a poté byly následně upravovány. Účelem studie je kromě jiného 
vyhodnocení a prověření stávajícího komunikačního systému a v 
případě zjištění komunikačních závad navrhnout potřebná řešení 
(opět v rovině nástrojů územního plánování). 

6.31.  Nezapomenout na cyklisty a vybudovat pro ně 
vhodnou infrastrukturu. 

Námět se opakuje, vyhodnocení viz bod č. 6.28 tohoto vyhodnocení 

6.32.  Popsat stav objektu ve studii stejným způsobem ... Analytická část Studie revitalizace lokality Háje je zpracována 
standardním a odpovídajícím způsobem, s potřebným vypovídajícím 
obsahem, podle které bylo možno zpracovat vyvážený návrh zadání. 
OÚR proto nebude polemizovat o způsobu popisu jednotlivých objektů, 
neboť ve vztahu k využití analytických podkladů se jedná o problém 
marginální 
Účelem studie revitalizace lokality Háje není popisovat stávající objekty 
v řešeném území. Pokud při řešení některých dílčích problémů bude 
nutno výjimečně uvést popis stávajících objektů, bude to provedeno 
odborným způsobem 
Námět je nadbytečný. 

6.33.  Nestavět parkovací domy v blízkosti obytných 
objektů.  

Námět opět vyplývá z nepochopení podstaty účelu, pro který má Studie 
revitalizace lokality Háje sloužit. Studie nebude nabízet konkrétní řešení 
na stavbu jednotlivých garážových domů. Účelem studie je navržení 
funkcí, činností, způsobů či zásad využití území, které bude městská část 
po projednání s občany považovat za vhodné, aby buď byly v území 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

zastoupeny či naopak aby některé v území zastoupeny nebyly. Po 
případných investorech bude požadovat v rámci možností splnění těchto 
požadavků. Návrhová část studie bude řešit možnosti realizace dopravy 
v klidu v řešeném území v souladu s platnými právními předpisy. 

6.34.  Zpracovat ekonomickou rozvahu pro jednotlivé 
varianty revitalizace. 

Takto pojatý námět nelze ve studii zapracovat, neboť studie nenabídne 
konkrétní projektové řešení. Studie revitalizace lokality Háje by však 
měla řešit podmíněnost staveb v území, především z hlediska naplnění 
celkové infrastruktury celé lokality.  
Doporučuje rozšířit návrh zadání o bod: 
"Navrhnout podmíněnost staveb infrastruktury (občanské, technické 
atp.) z hlediska naplnění celkových potřeb řešeného území a to zejména 
při návrzích zástavby v dílčích lokalitách". 

6.35.  Nezapomenout na cyklisty a vybudovat pro ně 
vhodnou infrastrukturu 

Námět se opakuje již potřetí. Viz bod č. 6.28. tohoto vyhodnocení.  

6.36.  Zajistit pěší průchodnost přes Opatovskou ulici. Námět je již obsažen v návrhu zadání v bodech č.6. a) a 6. d)  
6.37.  Detailněji popsat jednotlivé části Hájů Studie revitalizace lokality Háje bude zpracována na relevantním 

podkladu státního mapového díla a za použití standardních metod 
zpracování takovýchto studií. 

6.38.  Zadat do hlavního bodu řešení samostatný bod: 
zjištění limitu pro využití provozu metra v sobě 
od 6-9 hod. ráno a to hodnotou, kolik osob/hod je 
v této době navíc možné metrem přepravit. 
Požadavek je směřován na provozovatele a 
zřizovatele metra s odkazem na § 18 stavebního 
zákona  

Námět je irelevantní, neboť stávající kapacitní možnosti metra při 
přepravě osob s vazbou na stabilizované i rozvojové plochy v řešeném 
území jsou již prověřeny ve stávajícím územním plánu. V úvahu by 
přicházely pouze možnosti, pokud by Návrhová část Studie revitalizace 
lokality Háje uvažovala s výrazně vyšší mírou využití území oproti 
platnému územnímu plánu. Pokud by však k takovému návrhu došlo a 
ten byl případně uplatněn jako změna územního plánu nebo při tvorbě 
nového Územního plánu hl. m. Prahy, bylo by požadované prověření 
součástí činnosti pořizovatele, respektive projektanta. MČ Praha 11 
nemá žádné možnosti oslovit uvedené subjekty k tomu, aby jí tyto údaje 
poskytly. 

6.39.  Veřejně projednat vypořádání připomínek na 
jednání zastupitelstva, které bude svoláno v 
odpoledních hodinách, aby se jej mohli zúčastnit i 
pracující obyvatelé.  

Konečné projednání obsahu podaných námětů (nikoli připomínek, neboť 
Studie revitalizace lokality Háje není za stávajících podmínek územně 
plánovací dokumentací ani podkladem) a rozhodnutí o jejich přijetí či 
nepřijetí bude v kompetenci zastupitelstva MČ Praha 11, neboť pořízení 
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č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

Studie revitalizace lokality Háje je úkolem zastupitelstva MČ Praha 11. 
O konkrétním čase projednání rozhodně zastupitelstvo MČ Praha 11.  
Jednání zastupitelstva MČ Praha 11 jsou ze zákona veřejná. 

6.40.  Uspořádat nové řádné veřejné jednání, kde bude 
veřejnost mít možnost svobodně vyjádřit svůj 
názor. 

Všichni přítomní mohli na jednání vyjádřit a také svobodně vyjádřili 
svůj názor, dostali časově neomezený prostor k jeho vyjádření (pokud se 
týkalo projednávané problematiky) a dostalo se každému odpovědi, 
pokud měl dotaz alespoň náznak souvislosti s řešeným územím a s 
obsahem projednávaného návrhu zadání. OÚR nepovažuje ze relevantní 
jako svobodné vyjádření názoru vyhrožování přítomným úředníkům 
OÚR propouštěním až se HPP11 dostane na radnici k moci či hrubé 
urážení a pomlouvání přítomných úředníků, kdy se tito dokonce museli 
ohradit proti fyzickému nátlaku (bránění převzetí mikrofonu) ze strany 
jednoho zastupitele HPP 11.  
Moderátor veřejného projednání v obou dnech opakovaně upozornil a 
neustále průběžně upozorňoval přítomné, že projednávání se týká pouze 
a výhradně řešeného území a dotazy a náměty je možné podávat pouze k 
projednávanému návrhu zadání a plochám, kterých se týká řešené 
území. I přes tato upozornění, někteří přítomní zdlouhavým způsobem 
požadovali řešit problematiku s věcí nesouvisející, jako například změnu 
územního plánu Roztyly, navrhovanou zástavbu na Litochlebském 
náměstí, podnět na úpravu územního plánu Opatov, navrhovanou 
zástavbu v ulici Stříbrského či v jiných lokalitách. Pouze v takových 
případech bylo hovořícímu odňato slovo a to ještě po předchozím 
upozornění. Celkem se tak stalo asi v pěti případech, kdy bylo 
"diskutujícímu" odebráno slovo. 
Naopak v případech, kdy hovořící ctil alespoň základní pravidla 
slušného chování, nebo se jeho projev příliš nevymykal projednávané 
problematice, byl každému dán prostor k položení svého dotazu.  
Moderátor rovněž odmítl nechat na návrh z pléna "hlasovat" o 
prezentovaných dotazech a názorech, neboť takový krok se nejen zcela 
vymyká přijatým pravidlům pro projednávání záměrů zastupitelstvem 
MČ Prahy 11, ale irelevantní a nepochopitelný byl především účel 
hlasování. Účelem diskuse bylo totiž pouze vysvětlení dotazů a každý 
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č. 
námětu 
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měl právo podat svůj námět.  
Všem přítomným se dostalo více než dostatečného prostoru pro 
vyjádření svých názorů, často i opakovaně, pokud se týkaly alespoň 
částečně řešeného území. 

6.41.  Získat stanovisko nadřízených orgánů hl. m. 
Prahy k návrhu studie. 

Námět je v této fázi pořizování Studie revitalizace lokality Háje za 
nesplnitelný. 
Jak již bylo na projednání oznámeno, pokud se MČ Praha 11 podaří 
pořídit Studii revitalizace lokality Háje jako územní studii, je možné o 
tomto námětu uvažovat a to pouze za přímé spolupráce odboru 
územního plánu MHMP. O tom, zda Studie revitalizace bude pořízena v 
režimu územní studie, bude teprve jednáno a konečné rozhodnutí je v 
kompetenci odboru územního plánu MHMP. 

6.42.  Požadovat doplnění textové části územního plánu 
o toto ustanovení: "Plochy zeleně, které jsou delší 
dobu než 3 roky na náklady veřejných rozpočtů 
udržovány, jsou z pohledu územního plánu 
plochami nezastavitelnými. Pokud by tyto plochy 
měly být zastavěny, je to možné jen procesem 
změny územního plánu, kde bude projednán 
konkrétní požadavek. 

Požadavek vyplývá z neznalosti a nepochopení podstaty Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – opatření obecné povahy hl. m. 
Prahy č.6/2009. Ve své podstatě je i v rozporu s ústavou ČR, neboť 
stavební zákon přímo říká, co může být obsahem závazné části 
územního plánu sídelního útvaru, což předložený námět v žádném 
případě nesplňuje. 
Všechny plochy zeleně jsou v územním plánu, až na jasně vyjmenované 
výjimky, plochami nezastavitelnými, nezávisle na systému jejich 
údržby. Plochy doprovodné zeleně v některém z polyfunkčních využití 
území nejsou v územním plánu samostatně znázorňovány, a tudíž na ně 
nelze požadavek uplatnit. Při stávajícím pojetí stavebního zákona a tím i 
územního plánu je požadavek neakceptovatelný. 
OÚR pouze podotýká, že možnost tohoto podání na změnu územního 
plánu má i HPP11. 

6.43.  Spojit veřejné projednání plánovaných velkých 
zástaveb na Praze 11 

Požadavek je bez změny usnesení zastupitelstva MČ Praha 11 
nerealizovatelný. Stávající projednání návrhu zadání Studie revitalizace 
lokality Háje se uskutečnilo na základě úkolu zastupitelstva MČ Praha 
11 a pokud toto usnesení nebude změněno, nelze projednávat jiný, než 
schválený obsah studie. Požadavek na zpracování této studie formuloval 
člen HPP 11 a všichni opoziční zastupitelé hlasovali pro jeho přijetí. 
OÚR nemůže svévolně měnit a neplnit usnesení zastupitelstva MČ 
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Praha 11 
6.44.  Zajistit, aby na prvním řádku návrhu i dalších 

stupňů studie bylo jasně uvedeno, že tato studie 
bude samosprávě MČ Praha 11 sloužit jako 
závazný podklad pro další rozhodování o území i 
o jednotlivé výstavbě. 

Požadavek je irelevantní.  
V textu Studie revitalizace lokality Háje bude důvod a účel jejího 
pořízení uveden. O tom, zda se samospráva ve svých rozhodnutích bude 
obsahem studie řídit či nikoli, bude záležet na tom, zda studii po jejím 
projednání schválí zastupitelstvo MČ Praha 11. Požadavek je v této 
podobě nepřijatelným předjímáním budoucího usnesení zastupitelstva 
MČ Praha 11. Požadavek lze vznést až při projednávání Studie 
revitalizace lokality Háje na zastupitelstvu MČ Praha 11. 

6.45.   Zřídit webovou stránku Prahy 11, kde budou 
shromážděny zákonné i organizační informace k 
územním a podobným řízením na JM. 

Požadované informace jsou uváděny na úřední desce.  
Vzhledem k tomu, že městská část Praha 11 není prvoplánovým 
nositelem těchto informací a dostává se k jejich obsahu pouze 
zprostředkovaně, (nevykonává územní a podobná správní řízení) není 
možné takové stránky zřídit, neboť by MČ Praha 11 nemohla jejich 
obsah garantovat. Stavební odbor ÚMČ Praha 11 vykonávající tento 
druh přeneseného výkonu státní správy plní ustanovení platné 
legislativy. 
Informace o záměrech MČ Praha 11 jsou již dlouhodobě uváděny na 
webových stránkách MČ Prahy 11 v odkazu Rozvoj a regenerace. 

6.46.  Písemně informovat o řízení k zástavbě vyšší než 
3 np všechna SVJ v přímém dohledu k takové 
budově. 

Požadavek je v přímém rozporu s čl. 2, odst.. 3 Ústavy ČR. ("Státní moc 
slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a 
způsoby, které stanoví zákon".). 
 

6.47.  Zajistit, aby veškeré prodeje pozemků, 
nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 11, HMP, 
respektive akciových společností MČ Praha 11, 
byly nejméně dva měsíce před uveřejněním na 
veřejné desce zveřejněny v časopisu Klíč 

Požadavek je zcela mimo rámec projednávaného návrhu zadání Studie 
revitalizace lokality Háje, neboť tato studie nemůže řešit změny 
majetkoprávních vztahů v území. Ing. R. Soukupová může z pozice 
zastupitelky (pokud se s námětem ztotožní) MČ Praha 11 tento 
požadavek přednést k projednání a ke schválení na zastupitelstvu MČ 
Praha 11. 

6.48.  Dodržovat zákony týkající se práva občanů na 
informace o životním prostředí vzhledem k 
plánovaným zásahům do něj, nikoli dostávat se až 
k hotovým studiím, ne-li přímo jejich realizacím 

MČ Praha 11 trvale plní své povinnosti ve smyslu zákona č. 123/1998 
Sb.  
Právě způsob pořízení Studie revitalizace lokality Háje zvyšuje možnost 
občanů podílet se na využití území lokality Háje.  
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6.49.  Informovat občany o všech chystaných plánech, 
studií a správních řízení u všech zásahů 
ovlivňujících životní prostředí v Praze 11, a to 
především časopisem Klíč.  

Požadavek je nerealizovatelný ve vztahu ke správním řízením, kde 
způsob informování veřejnosti o zahájení řízení je dán legislativním 
předpisem a orgán vykonávající přenesený výkon státní správy se jím 
musí řídit a městská část Praha 11 tak nemá možnost prezentaci ovlivnit. 
Informace o záměrech městské části Praha 11 jsou v časopisu Klíč 
podávány. 
U ostatních záměrů (především pořizování územně plánovacích 
dokumentací a jejich změn) nemůže MČ Praha 11 tato projednávání 
substituovat, nehledě na skutečnost, že v drtivé většině případů, by 
takové oznámení v časopisu Klíč bylo již termínově neaktuální.  
Podávání informací o privátních záměrech nad rámec povinností 
stanovených platnou legislativou závisí pouze na dobré vůli investora a 
MČ Praha 11 nezná žádný legislativní nástroj, aby tento požadavek 
investorovi nařídila. V případě, že investor souhlasí s prezentací jeho 
záměru v časopisu Klíč, je tento záměr také prezentován, pokud 
prezentace nemá podobu nepřijatelné reklamy. 

6.50.  Zpřístupňovat informace a poskytovat materiály k 
nahlížení, k výpisům a kopírování nebo jinou 
formou, která je k tomu zákonem pro občany a 
občanská sdružení umožněna.  

Obsah Studie revitalizace lokality Háje nemůže uvedený požadavek 
řešit, a proto nemůže být do návrhu zadání implementován. 
Projednávání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje se 
uskutečnilo plně podle uvedených požadavků. 

6.51.  Dodržovat Listinu základních práv a svobod OÚR nezná způsob, jak by měl být návrh zadání Studie revitalizace 
lokality Háje z tohoto hlediska doplněn.  

6.52.  Dodržovat "Vyhlášku hl. m. Prahy o obecných 
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praha".  

Na území MČ Praha 11 je obsah této vyhlášky při správních řízeních 
dodržován, případně je korigován příslušnými odvolacími orgány. 
Účelem Studie revitalizace lokality Háje je vypracování zásad pro 
umisťování staveb v území, (nikoli vlastní umisťování staveb) 
pochopitelně při respektování platné legislativy, tj. včetně uvedené 
vyhlášky, ale především respektování opatření obecné povahy hl. m. 
Prahy č. 6/2009, které nebylo v námětu zmíněno, ale které má v tomto 
konkrétním případu daleko větší význam, než citovaná vyhláška. 

6.53.  Přizvat obyvatele k veřejným setkáním ve všech 
zásazích do území, a to ve všech fázích. 

Požadavek je mimo možnosti řešení Studie revitalizace lokality Háje a je 
ho nutno uplatnit v rámci výkonu funkce zastupitele. 
Je třeba důrazně rozlišovat "Veřejné projednání" a "Veřejné setkání". 
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Veřejná projednání jsou odbornými akty, probíhající podle 
schválených pravidel a jejich garantem jsou úředníci příslušného odboru 
Úřadu městské části Praha 11. Veřejná projednání se týkají pouze 
předem stanoveného záměru či dokumentu a jejich obsahu (konkrétní 
studie, dokumentace, nebo záměr atp.). 
Naproti tomu "Ve řejná setkání" jsou akty politickými , tj. jsou 
setkáními politiků se svými voliči a jsou organizována politickými 
uskupeními. Pro veřejná setkání neplatí žádná předem stanovená 
omezení a pravidla, kromě obecného dodržování platné legislativy a 
zásad slušného chování. Veřejná projednání a veřejná setkání nelze 
vzájemně zaměňovat. 
Veřejné projednání není tedy setkání politiků s občany, ale 
odborným projednáním, tj. odborným představením záměru veřejnosti a 
přítomnost volených zastupitelů na projednání jinak než v roli veřejnosti 
není možná (viz přijatá pravidla pro projednávání záměrů MČ Praha 11). 
Teprve rozhodnutí o přijetí či nepřijetí podaných námětů je vedeno v 
politické rovině, kdy o dalším rozvoji řešeného území rozhodují volení 
zastupitelé. Tyto dva postupné kroky jsou základním prvkem 
demokracie při hledání optimálního využití území, tj. nejprve jsou 
veřejnosti poskytnuty veškeré dostupné informace o záměru (výkresové 
a textové podklady s veřejným projednáním) s možností odborné 
konzultace. Poté občané vysloví své náměty a nakonec o jejich přijetí či 
nepřijetí rozhodnou volení zastupitelé. 
Podle přijatých pravidel rozhoduje o veřejném projednání záměrů MČ 
Praha 11 buď zastupitelstvo, nebo rada MČ Praha 11. Projednávání 
záměrů jiných navrhovatelů může být provedeno pouze se souhlasem 
tohoto navrhovatele a podle ad hoc stanovených pravidel. 
Jednotlivé politické subjekty mohou ke všem záměrům na území MČ 
Praha 11 pořádat svá setkání s občany při dodržení platné legislativy. 

6.54.  Umožnit společná projednávání chystaných změn 
za účasti občanů JM již při jejich plánování a ne 
až v pokročilejším nebo hotovém stavu studií k 
nim či dokonce připravených již ke schválení a 

V rámci veřejných projednání organizovaných MČ Praha 11 mohou být 
veřejně projednávány pouze záměry s garancí MČ Prahy 11. U ostatních 
záměrů (především pořizování územně plánovacích dokumentací a 
jejich změn) nemůže a nesmí MČ Praha 11 tato projednávání 
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provádění. substituovat. 
Uskutečnění projednávání privátních záměrů nad rámec povinností 
stanovených platnou legislativou závisí pouze na dobré vůli investora a 
MČ Praha 11 nezná žádný legislativní nástroj, aby tento požadavek 
investorovi nařídila. 

6.55.  Pořádat pravidelná veřejná jednání výboru pro 
územní rozvoj s občany Prahy 11 

Požadavek nelze uplatnit v návrhu zadání Studie revitalizace lokality 
Háje, neboť se týká činnosti volených samosprávných orgánů 
MČ Praha 11. 
Všechna jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí byla 
doposud veřejnosti přístupná a veřejnost na nich mohla vystupovat.   

7.1. RNDr. Zdeněk Kvítek 
Brandlova 1560 
149 00 Praha 4 
6.4.2012 
MCP11/12/021412 

Vyjít z celkové koncepce rozvoje Jižního Města. 
Dle občanů by měla být studie vedena celkovou 
vizí budoucí podoby JM. Z této celkové vize by 
měly vyplynout např. základní vztahy důležité pro 
stanovení umístění skutečného centra HM (s 
veřejnými objekty – radnice, kulturní centrum 
apod.) role jednotlivých lokálních center s 
lokálními veřejnými objekty. Postavení lokálního 
centra Hájů by nemělo být koncipováno bez 
tohoto souhrnného podnětu. 

Starosta MČ Praha 11 z podnětu OÚR předložil dne 4.1.2011 k 
projednání v zastupitelstvu MČ Praha 11 návrh na "...zpracování 
samostatného uceleného podkladu pro vznik, popřípadě dostavbu 
městských center na Jižním Městě...". Takový dokument by zcela 
pochopitelně řešil i požadavky uvedené v námětu z hlediska struktury 
celého JM. Zúžení řešeného území pouze na lokalitu Háje, formuloval 
do podoby usnesení zastupitelstva MČ Praha 11 člen HPP11 Ing. J. 
Krautwurm a usnesení bylo odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli 
HPP 11 (9 zastupitelů), včetně hlasu RNDr. Kvítka. 
MČ Praha 11 v současné době pořizuje a projednává Studii revitalizace 
lokality Háje plně v souladu s usnesením zastupitelstva MČ Praha 11.  
Podaný námět je v rozporu s tím, pro co RNDr. Kvítek osobně hlasoval. 
Pro přijetí námětu by bylo nutné předem provést revokaci příslušného 
usnesení zastupitelstva MČ Praha 11. 

7.2.  Zachovat maximální podíl stávající zeleně. Zeleň 
má u obyvatel vysokou míru preferencí a je 
považována za protiváhu panelovým objektům. 
Likvidaci zeleně považují občané za zhoubnou 
pro budoucí vývoj a apel v této věci byl 
jednoznačně: "Zachovejte každý koutek zeleně".  

V řešeném území je stávajícím územním plánem navržena jedna 
monofunkční plocha zeleně (ZP) s tzv. plovoucí značkou DH. Tato 
plocha bude v návrhové části Studie revitalizace lokality Háje 
zachována. Ostatní plochy zeleně v území dle platného územního plánu 
jsou plochami doplňkovými k hlavnímu funkčnímu využití území (OB, 
SV). Plochy zeleně ve vztahu k doplňkovému využití území nebudou ve 
Studii revitalizace lokality Háje samostatně znázorněny. V rozvojových 
plochách však musí být umožněna především realizace hlavního 
funkčního využití území. 
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OÚR doporučuje včlenit námět obecně do preambule návrhu zadání 
7.3.  Nezahušťovat lokalitu dalšími objekty. Jakákoli 

výstavba zvýší hladinu hluku, která je již dnes 
mnohde překračována a vyvolá nové dopravní 
zatížení, které je na samé hranici únosnosti. 

Možnost zahušťování zástavby vyplývá z možné dostavby území v 
rozvojových plochách dle platného územního plánu (plochy určené k 
zástavbě). Studie má prověřit optimální možnosti dostavby těchto 
rozvojových území. 

7.4.  Nedopustit výstavbu výškové dominanty. 
Výšková budova bude znamenat velké zatížení 
území, které je přetížené díky nadmístnímu 
autobusovému terminálu u stanice metra Háje.   

Návrh zadání s návrhem výškové dominanty neuvažuje. Navržená výška 
staveb se bude řídit platnou legislativou, především opatřením obecné 
povahy hl. Prahy č. 6/2009. 

7.5.  Budoucí radnici umístit na Opatov. Opatov je 
vnímán jako potencionální centrum, kde má místo 
i centrum veřejné správy. 

Přijetí námětu je plně v kompetenci zastupitelů MČ Praha 11.  

7.6.  Budoucí – kulturní centrum umístit na Opatov. 
Opatov je vnímán jako potencionální centrum, 
kde má místo i kulturní centrum. Velký pohyb 
obyvatel ba neobtěžoval obyvatele v husté 
zástavbě. 

Bod 2. h) Návrhu zadání uvažuje s prověřením možností vzniku 
kulturních zařízení obecně, včetně galerií či jiných malých forem 
kulturních aktivit. Vhodnost situování divadla do řešeného území 
prověří Studie revitalizace lokality Háje. 

7.7.  Revitalizovat veřejný prostor u multikina Galaxie. 
Prostor je mimořádně znehodnocen, má velkou 
hodnotu v současné době považován za jedno z 
nejošklivějších míst. Výšková hladina by měla 
zůstat na stejné úrovni, doporučeno zachování 
dětského hřiště. 

Revitalizace celého řešeného území je jedním z prioritních bodů budoucí 
Studie revitalizace lokality Háje. Kapacity a parametry možné zástavby 
budou navrženy v souladu s opatřením obecné povahy hl. m. Prahy č. 
6/2009. 

7.8.  Revitalizovat okolí stanice metra Háje terminál 
MHD a integrované dopravy je nehostinnou částí 
Hájů přesto, že vykazuje velkou potenci ... lidé 
zde při přechodu parkovací plochy kličkují mezi 
autobusy.  

Námět je obsažen v návrhu zadání pod body 10. j), k) a l). 

7.9.  Pozemky ve vlastnictví města neprodávat. Obecní 
pozemky jsou vzácným zbožím umožňující rozvoj 
dle veřejné poptávky. Obec by neměla prodat ani 
metr! .... 

Námět je mimo možné řešení Studie revitalizace lokality Háje. 
Námět je možné řešit pouze na úrovni jednání zastupitelstva MČ 
Prahy 11, kterého je RNDr. Kvítek členem. 

7.10.  Dále nezastavovat Centrální park dalšími Námět se netýká řešeného území a nelze ho zapracovat do návrhu zadání 
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námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

sportovními stavbami, ale rozvíjet jeho kulturní a 
duchovní potenci. Park je ničen sportovní 
infrastrukturou.....  

Studie revitalizace lokality Háje. 

7.11.  Uchránit park za ÚMČ Ocelíkova, Mejstříkova, 
Letzelova před zástavbou. 

Námět se netýká řešeného území a nelze ho zapracovat do návrhu zadání 
Studie revitalizace lokality Háje. 
Doporučení stejné jako v bodě 4.3. 

7.12.  Nestavět parkovací domy na stávajících 
parkovištích, nezastavovat je do vnitrobloků, do 
blízkosti obytných domů. Parkovací domy nejsou 
vnímány jako stavby pro stávající obyvatele....  

V řešeném území není navrhována žádná výstavba parkovacího domu. 
Námět se netýká řešeného území a nelze ho zapracovat do návrhu zadání 
Studie revitalizace lokality Háje. 
 

7.13.  Vypustit zástavbu plochy "D" Horčičkova – 
Kosmická. Obytný prostor plochy "D" by měl 
zůstat zachován bez další zástavby. 

O plochu "D" bylo řešené území navrženo k rozšíření na základě 
doporučení projektanta z hlediska revitalizace území a nikoli kvůli 
dalšímu plánovaní zástavby  

7.14.  Propojit původní a novou zástavbu v lokalitě 
Milí čovský Háj. Nové objekty jsou odděleny od 
původní zástavby .... prostoru chybí veřejná 
vybavenost: škola, kavárna.  

Zmíněná lokalita se nachází mimo řešené území. 

7.15.  Nezastavovat pozemek pod bývalými Tesko 
objekty v ulici Stříbrského. Lokalita je značně 
zahuštěna, zbouráním Tesko objektů se 
vytvořil (?) potence pro nově koncipovaný 
veřejný prostor či nízkopodlažní veřejnou stavbu: 
školka, kavárna.  

Námět se netýká řešeného území a nelze ho zapracovat do návrhu zadání 
Studie revitalizace lokality Háje. 
 

7.16.  Nezapomenout na cyklisty a vybudovat pro ně 
vhodnou infrastrukturu. Nestačí jen malovat 
pruhy na silnici, nutno stavět cyklostezky, stojany 
atp.  

Námět vyplývá z nepochopení podstaty účelu, pro který má Studie 
revitalizace lokality Háje sloužit. Studie nebude nabízet konkrétní 
řešení. Studie bude navrhovat funkce, činnosti, způsoby či zásady 
využití území, které bude městská část považovat po projednání s 
občany za vhodné a po případných investorech bude požadovat jejich 
dodržení.  
Z hlediska závazné části územního plánu je v drtivé většině řešeného 
území budování cyklostezek nebo cyklotras možné. Návrh na jejich 
konkrétní provedení však bude předmětem následných dokumentací. 

7.17.  Popsat stav objektů ve studii stejným způsobem. Analytická část Studie revitalizace lokality Háje je zpracována 
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námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

Popis objektů v podkladových materiálech je 
nevyvážený, působí dojmem účelové argumentace 
(např. popis pochozí zóny x popis panelových 
domů). Veškeré objekty by měly být popsány 
podle stejného modelu.  

standardním a odpovídajícím způsobem, s potřebným vypovídajícím 
obsahem, podle které bylo možno zpracovat vyvážený návrh zadání. Ve 
vztahu k využití analytických podkladů se jedná o problém marginální. 
Účelem Studie revitalizace lokality Háje není popisovat stávající objekty 
v řešeném území. Pokud při řešení některých dílčích problémů bude 
nutno výjimečně uvést popis stávajících objektů, bude to provedeno 
odborným způsobem 
Námět je nadbytečný. 

7.18.  Detailněji popsat jednotlivé části Hájů. Některé 
mapové podklady nejsou srozumitelné, chybí 
např. popis ulic. 

Vyhodnocení stejné jako v bodě 7.17. Pisatel měl zřejmě na mysli, že v 
analytických podkladech chybí názvy ulic a nikoli jejich detailní popis. 

7.19.  Požadujeme, aby návrh zadání neměl za cíl 
stanovení dominant. Máme za to, že stávající 
dominanty jsou dostačující a nepřejeme si nové 
výškové budovy na Praze 11 

V projednávaném návrhu zadání se nikde nehovoří o výškových 
dominantách. V širším slova smyslu je dominantou v území i samotné 
městské centrum. Jedním z účelů Studie revitalizace lokality Háje je 
mimo jiné i posouzení vhodnosti stávajících dominant, možnosti jejich 
nahrazení, či navržení dominant jinými (které se však nemusí vázat na 
jejich výškové parametry). Jinak platí vyhodnocení uvedené v bodě. 7.4. 

7.20.  Požadujeme, aby do zadání byl do hlavních bodů 
řešení začleněn samostatný bod zajištění limit 
využití provozu metra v době od 6 – 9 hodin ráno 
.... námět je obsahově stejný jako v bodě 6.38. 

Námět je irelevantní, neboť stávající kapacitní možnosti metra při 
přepravě osob s vazbou na stabilizované i rozvojové plochy v řešeném 
území jsou již prověřeny ve stávajícím územním plánu. V úvahu by 
přicházely pouze možnosti, pokud by Návrhová část studie revitalizace 
lokality Háje uvažovala s výrazně vyšší mírou využití území oproti 
platnému územnímu plánu. Pokud by však k takovému návrhu došlo a 
ten byl případně uplatněn jako změna územního plánu nebo při tvorbě 
nového Územního plánu hl. m. Prahy, bylo by požadované prověření 
součástí činnosti pořizovatele, respektive projektanta. MČ Praha 11 
nemá žádné možnosti oslovit uvedené subjekty k tomu, aby jí tyto údaje 
poskytly. 

7.21.  Požadujeme uveřejnění všech připomínek v 
časopisu Klíč i na internetových stránkách města 
a dále stejným způsobem uveřejnění rozhodnutí o 
nich. 

Podávané byly náměty, nikoli připomínky. Studie revitalizace lokality 
Háje není za stávajících podmínek územně plánovací dokumentací ani 
podkladem. OÚR je toho názoru, že nelze v časopisu Klíč uveřejnit 
všechny podané náměty s jejich vyhodnocením pro jejich obsáhlost 
(desítky stran formátu A4). Soupis všech podaných námětů včetně 
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námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

individuálního vyhodnocení každého námětu bude po jejich projednání 
v zastupitelstvu MČ Praha 11 veřejně prezentován na webových 
stránkách MČ Praha 11 a bude do něho možno nahlížet na OÚR. 

7.22.  Požadujeme, aby se spojilo veřejné projednání 
plánovaných velkých zástaveb na Praze 11 

Požadavek je nerealizovatelný. Stávající projednání návrhu zadání 
Studie revitalizace lokality Háje se uskutečnilo na základě úkolu 
zastupitelstva MČ Praha 11 a pokud toto usnesení nebude změněno, 
nelze projednávat jiný, než schválený obsah studie. Požadavek na 
zpracování této studie formuloval člen HPP 11 a všichni opoziční 
zastupitelé hlasovali pro jeho přijetí včetně RNDr. Kvítka. OÚR nemůže 
svévolně měnit a neplnit usnesení zastupitelstva MČ Praha 11 

7.23.  Požadujeme, aby součástí limitů a též bodem 
řešení byla zeleň na Praze 11, zvláště s ohledem 
na to, že v plánovaných stavebních záměrech jí 
soustavně ubývá 

Námět přesahuje rámec řešeného území a v samotném řešeném území se 
tento problém nevyskytuje. V řešeném území se nalézá pouze jedna 
monofunkční plocha zeleně, která bude v území zachována (ZP).  

7.24.  Požadujeme, aby byl do návrhu zadání 
zapracován požadavek na "Udržitelný rozvoj", jak 
to požaduje stavební zákon. 

Viz bod 3.2. tohoto vyhodnocení. 

7.25.  Požadujeme, aby v každém stupni od "návrhu 
zadání" po dokumentaci bylo jasně a zvlášť a 
jasně v textu uvedeno a vyznačeno na 
samostatném výkrese, které navrhované hodnoty a 
věci se od stávajícího územního plánu liší. 

Nejedná se o požadavek na změnu obsahu návrhu zadání, ale na 
technické členění obsahu budoucí Studie revitalizace lokality Háje. 
V členění jednotlivých kapitol a výkresů Studie revitalizace lokality 
Háje bude samostatně oddělena část (textová i výkresová) která navrhuje 
změnu platného územního plánu včetně odůvodnění od řešení, která jsou 
v souladu s platným územním plánem. 

7.26.  Požadujeme, aby na prvním řádku návrhu i 
dalších stupňů studie bylo jasně uvedeno, že tato 
studie bude samosprávě mč Praze 11 sloužit jako 
závazný podklad pro další rozhodování o území i 
o jednotlivé výstavbě, jak jsme se dozvěděli na 
veřejném projednání. Důvodem jsou nejasnosti v 
prezentaci. 

Požadavek je irelevantní.  
V textu Studie revitalizace lokality Háje bude důvod a účel jejího 
pořízení uveden. O tom, zda se samospráva ve svých rozhodnutích bude 
obsahem studie řídit či nikoli, bude záležet na tom, zda studii po jejím 
projednání schválí zastupitelstvo MČ Praha 11. Požadavek je v této 
podobě nepřijatelným předjímáním budoucího usnesení zastupitelstva 
MČ Praha 11. Požadavek lze vznést až při projednávání Studie 
revitalizace lokality Háje na zastupitelstvu MČ Praha 11. 

7.27.  Vzhledem k tomu, že několika lidem nebylo při 
veřejném projednání dovoleno, aby dořekli své 

Všichni přítomní mohli na jednání vyjádřit a také svobodně vyjádřili 
svůj názor, dostali časově neomezený prostor k jeho vyjádření (pokud se 
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námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

připomínky, toto projednání nepovažujeme za 
platné a požadujeme nové veřejné projednání, kde 
bude mít veřejnost možnost svobodně vyjádřit 
svůj názor. Dále požadujeme informaci o tomto 
jednání předem v Klíči JM.  

týkalo projednávané problematiky) a dostalo se každému odpovědi, 
pokud měl dotaz alespoň náznak souvislosti s řešeným územím a s 
obsahem projednávaného návrhu zadání. OÚR nepovažuje ze relevantní 
jako svobodné vyjádření názoru vyhrožování přítomným úředníkům 
OÚR propouštěním až se HPP11 dostane na radnici k moci či hrubé 
urážení a pomlouvání přítomných úředníků, kdy se tito dokonce museli 
ohradit proti fyzickému nátlaku (bránění převzetí mikrofonu) ze strany 
jednoho zastupitele HPP 11.  
Moderátor veřejného projednání opakovaně upozornil a neustále 
průběžně upozorňoval přítomné, že projednávání se týká pouze a 
výhradně řešeného území a dotazy a náměty je možné podávat pouze k 
projednávanému návrhu zadání a plochám, kterých se týká. I přes tato 
upozornění, někteří přítomní zdlouhavým způsobem požadovali řešit 
problematiku s věcí nesouvisející, jako například změnu územního plánu 
Roztyly, navrhovanou zástavbu na Litochlebském náměstí, podnět na 
úpravu územního plánu Opatov, navrhovanou zástavbu v ulici 
Stříbrného či v jiných lokalitách. Pouze v takových případech bylo 
hovořícímu odňato slovo a to ještě po předchozím upozornění. Celkem 
se tak stalo asi v pěti případech, kdy bylo "diskutujícímu" odebráno 
slovo. 
Naopak v případech, kdy hovořící ctil alespoň základní pravidla 
slušného chování, nebo se jeho projev příliš nevymykal projednávané 
problematice, byl každému dán prostor k položení svého dotazu.  
Moderátor rovněž odmítl nechat na návrh z pléna "hlasovat" o 
prezentovaných dotazech a názorech, neboť takový krok se nejen zcela 
vymyká přijatým pravidlům pro projednávání záměrů zastupitelstvem 
MČ Prahy 11, ale irelevantní a nepochopitelný byl především účel 
hlasování. Účelem diskuse bylo totiž pouze vysvětlení dotazů a každý 
měl právo podat svůj námět.  
Všem přítomným se dostalo více než dostatečného prostoru pro 
vyjádření svých názorů, často i opakovaně, pokud se týkaly alespoň 
částečně řešeného území. 

7.28.  Požadujeme informace o plánovaných krocích v Oznamování projednávání v časopisu Klíč se uskuteční vždy, pokud to 
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této věci uveřejňovat též v časopisu Klíč. bude časově únosné a možné. 
7.29.  Protože na řešeném území se nacházejí prvky 

nadmístního významu, požadujeme, aby se k 
návrhu i k dalším stupňům dokumentace vyjádřili 
též dotčené krajské úřady, zvláště odbor dopravy, 
životního prostředí, výstavby, územního 
plánování MHMP.  

- MČ Praha 11 není relevantním partnerem pro dotčené orgány při 
projednávání jí pořizovaných dokumentací. OÚR není znám nástroj, 
který by přiměl dotčené orgány, aby v této věci komunikovaly s MČ 
Praha 11 při posuzování Studie revitalizace lokality Háje. 

-  Odbor územního plánu MHMP naopak vyslovil požadavek, aby studie 
a vize projednávané MČ Praha 11 na svém spravovaném území byly 
projednávané ve výrazně odlišném režimu, než ukládá stavební zákon 
pro projednávání územně plánovacích podkladů a dokumentací. Je to 
z toho důvodu, aby veřejnost nebyla vystavena možnosti omylu, že 
projednávaná dokumentace MČ Prahy 11 má přímé vazby na 
pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů. 

Pouze v případě, že po dohodě s odborem územního plánu MHMP bude 
v jeho gesci tato studie pořizována v režimu územní studie, bude možné 
námět realizovat. 

7.30.  Požadujeme dodržení postupů řízení stejných, 
jako by šlo o územní plán a to včetně termínů 
projednání, možností podání připomínek a 
způsobů jejich projednání , a to včetně nutnosti 
zapojení dalších dotčených správních orgánů ....   

Námět je zmatečný z těchto důvodů: 
- Požadavek je v zásadním rozporu se schváleným usnesením ZMČ 

Praha 11 č. 22/9/Z2011 ze dne 20. 7. 2011. Pro přijetí námětu by byla 
nutná revokace tohoto usnesení. Je s podivem, že RNDr. Kvítek dává 
podnět na jiný způsob projednávání záměru, než je citované usnesení 
zastupitelstva MČ Praha 11, pro jehož přijetí sám hlasoval. 

Dále viz předchozí bod vyhodnocení (7.29.). 
7.31.  Požadujeme zřízení webové stránky Prahou 11, 

kde budou shromážděny zákonné i organizační 
informace k územním a podobným řízením na 
JM, které se týkají stavby vyšší než 2 np a 
zastavěné plochy větší než 150 m2. 

Požadované informace jsou vydávány na úřední desce.  
Požadavek je mimo rámec projednávaného návrhu zadání Studie 
revitalizace lokality Háje.  
Vzhledem k tomu, že městská část Praha 11 není prvoplánovým 
nositelem těchto informací a dostává se k jejich obsahu pouze 
zprostředkovaně, (nevykonává územní a podobná správní řízení) není 
možné takové stránky zřídit, neboť by jejich obsah nemohla garantovat 
Informace o záměrech MČ Praha 11 jsou již dlouhodobě uváděny na 
webových stránkách MČ Prahy 11 a sekci Rozvoj a regenerace. 

7.32.  Požadujeme, aby info o řízení o zástavbě vyšší 
než 3 np bylo oznamováno písemně všem SVJ v 

Požadavek je v přímém rozporu s čl. 2, odst.. 3 Ústavy ČR. ("Státní moc 
slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a 
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přímém dohledu k takové budově.  způsoby, které stanoví zákon.") 
 

7.33.  Požadujeme, aby veškeré prodeje pozemků, 
nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 11 byly 
nejméně dva měsíce před uveřejněním na veřejné 
desce zveřejněny v časopisu Klíč.  

Požadavek je mimo rámec projednávaného návrhu zadání Studie 
revitalizace lokality Háje, neboť tato studie nemůže řešit změny 
majetkoprávních vztahů v území. RNDr. Kvítek může z pozice 
zastupitele MČ Praha 11 tento požadavek přednést k projednání a ke 
schválení na zastupitelstvu MČ Praha 11. 

7.34.  Požadujeme, aby MČ Praha 11 požadovala 
doplnění textové části územního plánu o toto 
ustanovení: "Plochy zeleně, které jsou delší dobu 
než 3 roky na náklady veřejných rozpočtů 
udržovány, jsou z pohledu územního plánu 
plochami nezastavitelnými. Pokud by tyto plochy 
měly být zastavěny, je to možné jen procesem 
změny územního plánu, kde bude projednán 
konkrétní požadavek. 

Požadavek vyplývá z neznalosti a nepochopení podstaty Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – opatření obecné povahy hl. m. 
Prahy č.6/2009. Ve své podstatě je i v rozporu s ústavou ČR, neboť 
stavební zákon přímo říká, co může být obsahem závazné části 
územního plánu sídelního útvaru, což předložený námět v žádném 
případě nesplňuje. 
Všechny plochy zeleně jsou v územním plánu, až na jasně vyjmenované 
výjimky, plochami nezastavitelnými, nezávisle na systému jejich 
údržby. Plochy doprovodné zeleně v některém z polyfunkčních využití 
území nejsou v územním plánu samostatně znázorňovány, a tudíž na ně 
nelze požadavek uplatnit. Při stávajícím pojetí stavebního zákona a tím i 
územního plánu je požadavek neakceptovatelný. 
OÚR pouze podotýká, že možnost tohoto podání na změnu územního 
plánu má i HPP11.  

7.35.  Požadujeme projednání připomínek na veřejném 
zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 s tím, že 
podklady budou předem dostupné občanům v 
Klíči a na webu MČ Praha 11 

Konečné projednání obsahu podaných námětů (nikoli připomínek, neboť 
Studie revitalizace lokality Háje není za stávajících podmínek územně 
plánovací dokumentací ani podkladem) a rozhodnutí o jejich přijetí či 
odmítnutí bude v kompetenci zastupitelstva MČ Praha 11, neboť 
pořízení Studie revitalizace lokality Háje je úkolem zastupitelstva MČ 
Praha 11. O konkrétním čase projednání rozhodne zastupitelstvo MČ 
Praha 11. Všechna jednání zastupitelstva MČ Praha 11 jsou veřejná a že 
zveřejnění podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva o 
projednání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje, včetně 
vyhodnocení všech připomínek a doplnění návrhu zadání bude 
provedeno standardním způsobem. 
Jak již bylo konstatováno jinde, nebude zřejmě možné tyto podklady 
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námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

zveřejnit v Klíči pro jejich obsáhlost. 
7.36.  Požadujeme pravidelná veřejná jednání výboru 

pro územní rozvoj s občany Prahy 11. .... 
Požadavek nelze uplatnit v návrhu zadání Studie revitalizace lokality 
Háje, neboť se týká činnosti volených samosprávných orgánů MČ Praha 
11. 
RNDr. Kvítek, jako člen výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, 
může požadavek přednést na jednání výboru. Všechna jednání výboru 
pro územní rozvoj a životní prostředí byla doposud veřejnosti přístupná 
a veřejnost na nich mohla vystupovat.   

7.37.  Požadujeme zdůvodnit, proč by se mělo 
zahušťovat Jižní Město, které je dnes nejhustěji 
osídlené sídliště v ČR a z tohoto pohledu 
zdůvodnit trvalou udržitelnost zahušťování i 
vzhledem k plánovaným stavebním zásahům do 
životního prostředí jeho občanů. proto je třeba 
řešit tyto záležitosti jako jeden celek. ... 

Námět je již částečně obsažen v bodě č. 3. c) projednávaného návrhu 
zadání. 
Značná část řešeného území je v platném územním plánu vedena jako 
rozvojová plocha (určená pro zástavbu), která je v současné době 
nezastavěná (resp. několik rozvojových ploch). Zastavěním těchto ploch, 
logicky dojde k zahuštění stávající zástavby JM a to v souladu s 
platným územním plánem. Studie má mimo jiné za úkol navrhnout, 
aby toto zahuštění zástavby bylo přijatelné.  
viz bod 4.1. tohoto vyhodnocení  
Na rozdíl od OS Hezké Jižní Město se nám jeví jako nepřijatelné hledat 
"trvalou udržitelnost zahušťování území" a doporučuje naopak nalézt 
optimální míru využití území včetně doprovodných ploch zeleně a to 
především pro doposud nezastavěné plochy v řešeném území. 

7.38.  Požadujeme dodržovat zákony týkající se práva 
občanů na informace o životním prostředí 
vzhledem k plánovaným zásahům do něj, nikoli 
dostávat se až k hotovým studiím, ne-li přímo již 
k realizacím. 

MČ Praha 11 trvale plní své povinnosti ve smyslu zákona č. 123/1998 
Sb.  
Způsob pořízení Studie revitalizace lokality Háje zvyšuje možnost 
občanů podílet se na využití území lokality Háje. 

7.39.  Požadujeme informovat občany o chystaných 
plánech, studiích a správních řízeních u všech 
zásahů ovlivňujících životní prostředí v Praze 11 
a to především prostřednictvím časopisu Klíč.... 

Požadavek je nerealizovatelný ve vztahu ke správním řízením, kde 
způsob informování veřejnosti o zahájení řízení je dán legislativním 
předpisem a orgán vykonávající přenesený výkon státní správy se jím 
musí řídit a městská část Praha 11 tak nemá možnost prezentaci ovlivnit. 
Informace o záměrech městské části Praha 11 jsou v časopisu Klíč 
podávány. 
U ostatních záměrů (především pořizování územně plánovacích 
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námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

dokumentací a jejich změn) nemůže MČ Praha 11 tato projednávání 
substituovat, nehledě na skutečnost, že v drtivé většině případů, by 
takové oznámení v časopisu Klíč bylo již termínově neaktuální.  
Podávání informací o privátních záměrech nad rámec povinností 
stanovených platnou legislativou závisí pouze na dobré vůli investora a 
MČ Praha 11 nezná žádný legislativní nástroj, aby tento požadavek 
investorovi nařídila. V případě, že investor souhlasí s prezentací jeho 
záměru v časopisu Klíč, je tento záměr také prezentován, pokud 
prezentace nemá podobu nepřijatelné reklamy. 

7.40.  Požadujeme umožnit společná projednávání změn 
za účasti občanů JM již při jejich plánování a ne 
až v pokročilém nebo hotovém stavu. .... 

V rámci veřejných projednání organizovaných MČ Praha 11 mohou být 
veřejně projednávány pouze záměry s garancí MČ Prahy 11. U ostatních 
záměrů (především pořizování územně plánovacích dokumentací a 
jejich změn) nemůže a nesmí MČ Praha 11 tato projednávání 
substituovat. 
Uskutečnění projednávání privátních záměrů nad rámec povinností 
stanovených platnou legislativou závisí pouze na dobré vůli investora a 
MČ Praha 11 nezná žádný legislativní nástroj, aby tento požadavek 
investorovi nařídila. 

7.41.  Požadujeme zpřístupňovat informace a poskytovat 
materiály k nahlížení, k výpisům a kopírování 
nebo jinou formou, která je k tomu zákonem pro 
občany a občanská sdružení umožněna. 

Obsah Studie revitalizace lokality Háje nemůže uvedený požadavek 
řešit, a proto nemůže být do návrhu zadání implementován.  
S požadavkem se však plně ztotožňujeme, neboť projednávání návrhu 
zadání Studie revitalizace lokality Háje se uskutečnilo plně podle 
uvedených požadavků. 

7.42.  Dodržovat Listinu základních práv a svobod ... OÚR nezná způsob, jak by měl být návrh zadání Studie revitalizace 
lokality Háje z tohoto hlediska doplněn. 

7.43.  Požadujeme dodržovat "Vyhlášku hl. m. Prahy o 
obecných požadavcích na výstavbu v hl m. Praze" 
zejména: .....  

Na území MČ Praha 11 je obsah této vyhlášky dodržován. 
Účelem Studie revitalizace lokality Háje je vypracování zásad pro 
umisťování staveb v území, nikoli vlastní umisťování staveb, 
pochopitelně při respektování platné legislativy, tj. včetně uvedené 
vyhlášky, ale především respektování opatření obecné povahy hl. m. 
Prahy č.6/2009, které nebylo v námětu zmíněno, ale které má v tomto 
konkrétním případu daleko větší význam, než citovaná vyhláška. 

7.44.  Žádáme, aby obyvatelé lokalit, kde jsou Požadavek je mimo možnosti řešení Studie revitalizace lokality Háje a je 
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plánované stavební zásahy , kde jsou buď návrhy 
nebo již hotové studie k nim, byli v co nejkratší 
době přizváni k veřejným setkáním, kde budou s 
plány seznámeni. 

ho nutno uplatnit v rámci výkonu funkce zastupitele. 
OÚR pouze podotýká: 
Je třeba důrazně rozlišovat "Veřejné projednání" a "Veřejné setkání". 
Veřejná projednání jsou odbornými akty, probíhající podle 
schválených pravidel a jejich garantem jsou úředníci příslušného odboru 
Úřadu městské části Praha 11. Veřejná projednání se týkají pouze 
předem stanoveného záměru či dokumentu a jejich obsahu (konkrétní 
studie, dokumentace, nebo záměr atp.). 
Naproti tomu "Ve řejná setkání" jsou akty politickými , tj. jsou 
setkáními politiků se svými voliči a jsou organizována politickými 
uskupeními. Pro veřejná setkání neplatí žádná předem stanovená 
omezení a pravidla, kromě obecného dodržování platné legislativy a 
zásad slušného chování. Veřejná projednání a veřejná setkání nelze 
vzájemně zaměňovat. 
Veřejné projednání není tedy setkání politiků s občany, ale 
odborným projednáním, tj. odborným představením záměru veřejnosti a 
přítomnost volených zastupitelů na projednání jinak než v roli veřejnosti 
není možná (viz přijatá pravidla pro projednávání záměrů MČ Praha 11). 
Teprve rozhodnutí o přijetí či nepřijetí podaných námětů je vedeno v 
politické rovině, kdy o dalším rozvoji řešeného území rozhodují volení 
zastupitelé. Tyto dva postupné kroky jsou základním prvkem 
demokracie při hledání optimálního využití území, tj. nejprve jsou 
veřejnosti poskytnuty veškeré dostupné informace o záměru (výkresové 
a textové podklady s veřejným projednáním) s možností odborné 
konzultace. Poté občané vysloví své náměty a nakonec o jejich přijetí či 
nepřijetí rozhodnou volení zastupitelé. 
Podle přijatých pravidel rozhoduje o veřejném projednání záměrů MČ 
Praha 11 buď zastupitelstvo, nebo rada MČ Praha 11. Projednávání 
záměrů jiných navrhovatelů může být provedeno pouze se souhlasem 
tohoto navrhovatele a podle ad hoc stanovených pravidel. 
Jednotlivé politické subjekty mohou ke všem záměrům na území MČ 
Praha 11 pořádat svá setkání s občany při dodržení platné legislativy. 

7.45.  Požadujeme zpracovat pro Jižní Město, které je Námět je mimo možnosti řešení Studie revitalizace lokality Háje.  



Vyhodnocení námětů z projednání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje doručené v řádném termínu (7. resp. 10. 4. 2012) 
 

 39 

č. 
námětu 
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sídlištěm s nejvyšší hustotou obyvatel strategii 
snižování expozic hluku 

Doporučujeme, vzhledem k předpokládanému rozsahu takového 
dokumentu, aby RNDr. Kvítek jako zastupitel MČ Praha 11 navrhl 
zastupitelstvu MČ Praha 11, aby zpracování této strategie uložilo radě 
MČ Praha 11 formou usnesení zastupitelstva MČ Praha 11, včetně 
vyčlenění potřebných zdrojů z rozpočtu MČ Praha 11. 

7.46.  PS: Žádám o zahrnutí připomínek i OS Chodov 
níže 

Tyto "připomínky", resp. náměty jsou vyhodnoceny pod body č. 5.1. – 
5.28. tohoto vyhodnocení námětů. "Připomínky" OS Chodov doručené 
RNDr. Kvítkem jsou nepodepsané na rozdíl od podkladu, který sloužil k 
vyhodnocení námětů pod body 5.1. – 5.28 tohoto vyhodnocení námětů. 
Oba podklady se vzájemně liší v nepodstatných drobnostech a proto 
budou pro účely tohoto vyhodnocení brány podepsané náměty OS 
Chodov. 

8.1. Náměty podané 134 
občany 
6.4.2012 
č.j. MCP11/12/021429 

Požadujeme řešit území v širším územním 
kontextu, aby byla Praha 11 řešena jako celek 

O přijetí námětu musí rozhodnout ZMČ, neboť na základě usnesení 
zastupitelstva MČ Praha 11 OÚR pořídil a projednal Studii 
revitalizace lokality Háje. Původní návrh OÚR zněl na pořízení 
"samostatného uceleného podkladu pro vznik, popř. dostavbu  městských 
center na území Jižního Města  a zapojit do  zpracování podkladu 
občany." Tento ucelený podklad by potom měl požadovanou 
vypovídající hodnotu. 

8.2.  Požadujeme, aby návrh zadání neměl za cíl 
stanovení výškových dominant. Máme za to, že 
stávající dominanty jsou dostačující a nepřejeme 
si nové výškové budovy na Praze 11 

V návrhu zadání se nikde nehovoří o výškových dominantách.  
Zastavitelnost území řešit bez výškových staveb ve smyslu Opatření 
obecné povahy č. 6/2009 – Změna 1000 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy.  

8.3.  Přejeme si zachování stávajících zelených ploch a 
porostů. Nechceme zástavbu na těchto plochách. 

V řešeném území je stávajícím územním plánem navržena jedna 
monofunkční plocha zeleně (ZP) s tzv. plovoucí značkou DH. Tato 
plocha bude v návrhové části Studie revitalizace lokality Háje 
zachována. Ostatní plochy zeleně v území dle platného územního plánu 
jsou plochami doplňkovými k hlavnímu funkčnímu využití území (OB, 
SV). Plochy zeleně ve vztahu k doplňkovému využití území budou 
řešeny v Studii revitalizace lokality Háje. V rozvojových plochách musí 
být umožněna realizace hlavního funkčního využití území. 
OÚR doporučuje doplnit návrh zadání o bod.  
- V návrhu Studie revitalizace lokality Háje respektovat zásady 
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udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení v samostatné 
kapitole. 

8.4.  Nechceme výstavbu nových bytů ani 
kancelářských prostor. 

Neznáme legislativní nástroj, jak zabránit navrhované výstavbě v území, 
která je v souladu se závaznou částí územního plánu a je navržena v 
souladu s ostatními legislativními předpisy. 

8.5.  Nechceme zahuštění Jižního Města novými 
stavbami. Působí zvýšení hluku, znečištění 
ovzduší, hustší automobilový provoz. 

Viz předchozí bod 8.4. 

8.6.  Chceme, aby tato studie byla vypracována dle 
stavebního zákona v režimu územního plánování. 

Požadavek je irelevantní, městská část Praha 11 nemůže pořizovat 
územně plánovací podklady a dokumentace v "režimu územního 
plánování", neboť jí není svěřen mandát pořizovatele. 

8.7.  Dle stavebního zákona je hlavním cílem 
územního plánování udržitelný rozvoj. Udržitelný 
rozvoj požadujeme zajistit. 

Návrh zadání doplnit o bod: 
- V návrhu Studie revitalizace lokality Háje respektovat zásady 
udržitelného rozvoje území včetně jeho vyhodnocení v samostatné 
kapitole. 

8.8.  Požadujeme analytické podklady zpracované v 
kvalitě potřebné pro územní a regulační plán. 
(požadujeme v analytických podkladech řešit 
hodnoty hluku, prašnosti, kvality ovzduší, 
dopravy silniční, kolejové, inženýrské sítě). 

Studie revitalizace lokality Háje nebude územním, ani regulačním 
plánem. Analytické podklady jsou zpracovány v potřebné kvalitě pro 
zpracování návrhu zadání. 

8.9.  Požadujeme uveřejnění všech podaných 
připomínek v časopisu Klíč a na internetových 
stránkách města a dále stejným způsobem 
rozhodnutí o nich. 

Vyhodnocení je společné s bodem 8.10. 
Konečné projednání obsahu podaných námětů (nikoli připomínek, neboť 
Studie revitalizace lokality Háje není za stávajících podmínek územně 
plánovací dokumentací ani podkladem) a rozhodnutí o jejich přijetí či 
odmítnutí bude v kompetenci zastupitelstva MČ Praha 11, neboť 
pořízení Studie revitalizace lokality Háje je úkolem zastupitelstva MČ 
Praha 11. O konkrétním čase projednání rozhodne zastupitelstvo MČ 
Praha 11. Všechna jednání zastupitelstva MČ Praha 11 jsou veřejná. 
Zveřejnění podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva o 
projednání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje, včetně 
vyhodnocení všech připomínek a doplnění návrhu zadání bude 
provedeno standardním způsobem. 
Jak již bylo konstatováno jinde, nebude zřejmě možné tyto podklady 
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zveřejnit v Klíči pro jejich obsáhlost. 
8.10.  Požadujeme projednání podaných připomínek na 

veřejném zasedání zastupitelstva 
Viz bod 8.9. 
 

8.11.  Chceme, aby nebyly překročeny limity územního 
plánu, a aby nebyly měněny funkce ploch zeleně, 
rekreace a vnitrobloků 

Závazná část územního plánu bude ve Studii revitalizace lokality Háje 
respektována, Stávající funkce zeleně – ZP v území zůstanou 
zachovány. Plochy rekreace nejsou v řešeném území uplatněny. Studie 
revitalizace lokality Háje nebude řešit využití vnitrobloků. Řešení nad 
rámec platného územního plánu budou uvedena v samostatných 
kapitolách. 

8.12.  Chceme, aby se k věci vyjádřily i nadřízené 
orgány hl. m. Prahy. 

Vzhledem k tomu, že Studie revitalizace lokality Háje je pořizována 
městskou částí Praha 11 mimo režim územně plánovacích dokumentací 
a podkladů (v samosprávném režimu), nelze požadavek splnit. V 
případě, že Studie revitalizace lokality Háje bude pořízena pod gescí 
odboru územního plánu MHMP, bude požadavek splněn. 

9.1. Náměty podané 159 
občany 
5.4.2012, bez č.j. 

My, níže podepsaní občané nesouhlasíme se 
stavbou výškové dominanty u stanice metra Háje. 

Návrh zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje, 
neuvažuje s návrhem situování výškové dominanty ve smyslu opatření 
obecné povahy hl. m. Prahy č. 6/2009. 

9.2.  Žádáme, aby se skutečnou dominantou Hájů staly 
udržované zelené plochy. 

Návrh zadání pro zpracování Studie revitalizace lokality Háje, není s 
tímto námětem v rozporu. Konkrétní návrh řešení navrhne projektant a 
poté bude návrh veřejně projednán. 

10.1 Náměty podané 7 
občany 
6.4.2012 
bez č.j. 

Chceme, aby u tohoto návrhu byla občanům 
dopřána veškerá práva, která jim zajišťuje 
Stavební zákon u řízení o plánovací dokumentaci, 
neboť se jedná o studii v rozsahu územně 
plánovací dokumentace. 

Studie bude projednána s veřejností podle podmínek stanovených 
zastupitelstvem MČ Praha 11, neboť se v této době nejedná o územně 
plánovací dokumentaci ani územně plánovací podklad. V případě, že 
Studie revitalizace lokality Háje bude pořízena pod gescí odboru 
územního plánu MHMP, bude požadavek splněn. 

10.2.  Chceme, aby nebyl snižován podíl zeleně v 
území. Snižuje se tím kvalita života na Jižním 
Městě. 

Návrh zadání neuvažuje se snižováním ploch zeleně v řešeném území. 
Podmínky závazné části územního plánu budou dodrženy. 

10.3.  Chceme, aby se území Prahy 11 řešilo jako jeden 
celek, aby veškeré údaje byly popisovány a řešeny 
v souvislostech. Důvod" zachování udržitelného 
rozvoje. 

O námětu rozhodne zastupitelstvo MČ Praha 11, které zadalo zpracování 
Studie revitalizace lokality Háje pouze pro toto území.  

10.4.  Chceme, aby se území Prahy 11 řešilo jako jeden Viz předchozí bod 10.3.  
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celek, aby veškeré údaje byly popisovány a řešeny 
v souvislostech. Důvod" zachování udržitelného 
rozvoje. 

Návrh zadání doplnit o požadavek na vyhodnocení udržitelného rozvoje 
v řešeném území. 

10.5.  Chceme, aby informace o změnách v území byly 
inzerovány v Klíči, ať už se jedná o změnu funkce 
ploch, jejich kapacity, nebo jiných změn. 

Požadované informace jsou veřejnosti poskytovány v souladu s platnými 
předpisy, pokud se jedná o přenesený výkon státní správy (pořizování 
územně plánovacích dokumentací). V ostatních případech jsou v Klíči 
pouze upozornění na záměry v území, a to v případech, kdy je to z 
časového hlediska možné. K časopisu nelze poskytovat úplné informace 
technického směru (výkresovou dokumentaci, technické správy atp.) 
Důležité záměry městské části jsou zveřejňovány na webových 
stránkách městské části Praha 11. 

11.1. Společenství vlastníků 
jednotek Štíchova 577 
– 579 
10.4.2012 
č.j.MCP11/12/021486 

Žádáme o doplnění zpracovaného územně 
analytického podkladu do výkresu "limity území" 
o všechny uvažované stavby, které jsou v různém 
stupni stavebního řízení v dané lokalitě, 
schválené, připravované anebo podporované 
zastupiteli nebo odborem územního rozvoje 
městské části Praha 11 jako jsou například:  
(uvedeny celkem 4 privátní záměr a 1 záměr MČ 
Praha 11)  

Z dlouhodobých záměrů je v řešeném území navrhován jeden záměr MČ 
Praha 11, a to v ploše VV mezi ulicemi Opatovská a Tatarkova, stavba 
nové radnice městské části. Zpracování podrobných regulačních 
podmínek pro tento záměr (lokalitu) je součástí návrhu zadání. Ostatní 
uvedené záměry se netýkají řešeného území. 

11.2.  Územně analytický podklad Studie revitalizace 
OC Háje: výše uvedená studie je hrazena ze 
soukromého nebo veřejného rozpočtu  

Z rozpočtových prostředků MČ Praha 11 

11.3.  zpracovatel, Studio ACHT s.r.o., bylo vybráno na 
základě řádného výběrového řízení otevřeného 
pro všechny projekční ateliéry či byl osloven jen 
úzký kruh ateliérů či jediný.  

zhotovitel byl vybrán na základě vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu dle § 12 odst. (3) a § 18 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb., 
osloveno bylo 5 potencionálních dodavatelů. 

11.4.  jaká byla kritéria kritéria hodnocení byla 60% cena a 40% doba zpracování 
11.5.  kolik týmů se dané soutěže zúčastnilo, pokud byla 

soutěž otevřená 
hodnoceny byly 3 nabídky 

11.6.  v čem byl výsledný tým lepší než ostatní, resp. v 
čem byly ostatní horší 

vítězná nabídka nejlépe vyhovovala zadaným kritériím 

11.7.  kolik činí honorář za objednanou a vypracovanou cena díla dle uzavřené SOD č. SM 1100000237 "Studie revitalizace 
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dokumentaci lokality Háje" činí 1 890 000,- Kč bez DPH 
11.8.  další, následující stupeň bude jaký a k čemu bude 

sloužit 
Žádný následující stupeň nebude zpracováván. Předmětem zakázky je 
zpracování Studie revitalizace lokality Háje, z níž první část podle 
uzavřené smlouvy tvoří analytické podklady.  
Členění jedné veřejné zakázky na související subzakázky je nepřípustné. 

11.9.  tento další stupeň bude realizován na základě 
otevřené, regulérní soutěže dle všeobecně 
známých standardů České komory architektů či se 
bude jednat o soutěž neregulérní  

Námět nelze vyhodnotit, neboť jeho podstatou jsou mezery v právním 
vědomí pisatele. Základním dokumentem pro výběr veřejné zakázky je 
zákon č. 137/2006 Sb. Jeho ustanovení byla při výběru zakázky splněna. 

11.10.  jaký je smysl pořizování územně plánovací 
dokumentace (vypracování stávajících  
analytických podkladů a připravované následné 
kroky ...) pokud se stávajícím, platným územním 
plánem komunální politici necítí povinni řídit a 
proč rozhodují proti duchu územního plánu 
vypracovaného, předpokládám studovanými 
odborníky ve svém oboru, jejichž znalost 
problematiky bude asi neskonale větší než 
dočasně zvolených zastupitelů z nichž vzdělání v 
oboru bude mít, předpokládám mizivá menšina, 
pokud vůbec? 
  

Smysl připravované Studie revitalizace lokality Háje spočívá v tom, že 
bude vytvořen podklad pro hájení zájmů městské části Praha 11 v 
řešeném území při jeho velmi pravděpodobné přestavbě. MČ Praha 11 
chce využít výsledky veřejně projednané studie především při územních 
řízení a EIA, kdy platný územní plán některé aspekty využití území 
nereguluje buď vůbec, či nedostatečně (výška objektů atp.). I když 
Studie revitalizace lokality Háje nebude mít váhu územně plánovací 
dokumentace, nebude možné při územních řízení a EIA její obsah bez 
řádného zdůvodnění opominout. 
Další část námětu obsahuje nepřijatelná tvrzení a fabulace. Je třeba si 
uvědomit, že územní plán je zboží jako každé jiné. Je vytvořený za 
úplatu, na zakázku volených politických zastupitelů, kteří schvalují 
nejen jeho zadání, ale především jeho obsah. Vzhledem k tomu, že 
stávající územní plán platí již více než 12 let a připravuje se zpracování 
nového územního plánu, je zpracování Studie revitalizace lokality Háje 
prozíravým krokem, pro vytvoření relevantních podkladů pro zpracování 
nového územního plánu, což je mimo jiné i dalším z důvodů pro 
zpracování Studie revitalizace lokality Háje.  
Námět popírá a dehonestuje úlohu volených zastupitelů při správě 
území, kdy preferuje nepřijatelným způsobem pouze odbornou roli 
projektantů a nebere v úvahu svěřenou zodpovědnost volených 
zastupitelů za spravované území.   

11.11.  existují vůbec nějaké záruky (profesní, etické, 
lidské, morální ...), že někteří současní komunální 

Námět je hrubou pomluvou. Buď si je pisatel jistý v tom, co tvrdí, a 
potom je jeho povinností podat trestní oznámení za porušení platné 
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zastupitelé a vedení odboru územního rozvoje 
nebudou flagratním způsobem porušovat platnou 
územně plánovací dokumentaci, tak nastavené 
parametry nově připravované dokumentace, tak 
jak jsme tomu svědky v současnosti v mnoha 
probíhajících a doufám, že neuzavřených 
případech? 

legislativy, nebo se jedná pouze o prázdná, avšak nactiutrhačná slova.  
Pouze na okraj poznamenáváme, že připomínky městské části Praha 11 
k projednávanému konceptu nového územního plánu z roku 2009, 
nejprve znevažované i v odborné veřejnosti, se nyní staly ze své valné 
většiny podkladem pro zpracování nového územního plánu. 

11.12.  v případě, že nastavená pravidla nebudou opět 
dodržována, nebude se jednat o zmařenou 
investici, neboť pořízení dokumentace je vlastně 
škodou, resp. finanční ztrátou objednatele, tedy v 
konečném důsledku finanční ztrátou občanů – 
voličů, z jejichž daní je tato práce placena. 

Platí vyhodnocení z předchozího bodu 11.11.  

11.13.  krátce před komunálními volbami jsme se 
dozvěděli od městské části (zastupitelů, p. 
starosty) z velkoplošných reklamních billboardů 
umístěných po celém Jižním Městě, že 31. 8. 
2010 byla konečně zahájena výstavba tolik 
slibovaného a odkládaného plaveckého bazénu 
pro lidi – voliče, jak probíhá výstavba po 2 letech 
a bude se stavba letos kolaudovat anebo má 
stavební firma provádějící 2 roky stavební práce a 
zpoždění a bude tato za toto zpoždění 
penalizována: předpokládáme, že stavba tohoto 
typu se 3 roky stavět nebude neboť by se 
nesmyslně prodražila. 

Námět se netýká řešeného území. 
V roce 2010 byly skutečně zahájeny práce na výstavbě plaveckého 
bazénu Prahy 11, a to příprava staveniště. Vinu na prodloužení termínu 
výstavby bazénu jde jednoznačně připsat některým členům opozice, 
kteří proti záměru podávali nesmyslná odvolání a realizaci záměru tak 
výrazně zpozdili. Těmto odvoláním sice nebylo vyhověno, avšak s 
politováním konstatujeme, že náhradu škody za marně uplynulý čas 
nelze dát v tomto případě k náhradě. 

12.1. p. Václav Šedivý 
Plickova 552/23 
149 00 Praha 4 
10.4.2012 
č.j. MCP 11/12/021567 

1) odstave 2. písmeno "b" 
Co je myšleno "dostavbou"? Pokud se jedná o 
písmeno "c" dominanty v území, tak navrhuji 
dostavbu v písmeně "b" vypustit. Občané v 
lokalitě Háje nepožadují zahušťování zástavby (z 
provedených anket vyplývá, že chtějí zachovat 
stávající stav – žádnou výstavbu a naopak 

V území se nacházejí podle opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 
6/2009 tzv. plochy stabilizovaného území a plochy rozvojového území. 
Revitalizace bude navrhována v souladu s tímto opatřením obecné 
povahy především v plochách stabilizovaných. Dostavba území a 
hledání přiměřené míry zahušťování území bude předmětem v plochách 
rozvojového území, tj. v plochách určených platným územním plánem k 
zástavbě. V případě, že se investor rozhodne uskutečnit zástavbu v 
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požadují rozšíření zelených ploch) rozvojových plochách a splní podmínky dané závaznou a směrnou částí 
platného územního plánu a dalších předpisů, nikdo nemá nástroj mu v 
tomto záměru zabránit. V těchto plochách hledá městská část Praha 11 
nejpřijatelnější variantu budoucí možné zástavby.  

12.2.  Odstavec 2 písmeno "f" 
Vynechat text ... navrhnout vhodnou revitalizaci 
... a nahradit textem ... zdůvodnit případnou 
revitalizaci a přestavbu stávajících objektů v 
řešeném území. 

Rozšířit bod 2 písmeno f) Návrhu zadání o slova, která budou vložena  
za stávající text "... a zdůvodnit navrženou revitalizaci území"  

12.3.  Odstavec 3 písmeno "c"  
Vynechat text ... městotvorným způsobem 
navrhnout přijatelné zahuštění zástavby v území. 
Ponechat text .... doplnění území plochami zeleně. 

Viz vyhodnocení bodu č. 12.1. 

12.4.  Odstavec 4 písmeno "a – d" 
Předpokládám, že se jedná o prostor nad 
stávajícím garážovým stáním u stanice metra 
Háje. Pokud je to mimo tento prostor, tak s další 
zástavbou území nesouhlasím (viz bod 3)   

Viz vyhodnocení bodu č. 12.1. Tyto body mají být uplatněny především 
v rozvojových plochách. 

12.5.  Odstavec 6 písmeno "h" 
Toto písmeno vypustit, protože z textu není jasné, 
jaká parkovací stání budou zrušena a hlavně chybí 
zdůvodnění. Chybí specifikace, která je nutná, 
aby občané byli správně informováni. 

Jedná se o požadavek na projektanta, který, pokud by ve svém řešení 
navrhoval zrušení některých parkovacích stání v území, musí 
navrhovaná parkovací místa ke zrušení nahradit jiným, přijatelným 
způsobem, v řešeném území. 

12.6.  Odstavec 10 písmeno "g" 
S návrhem nových parkovacích stání souhlasím, 
ale za předpokladu, že budou zachovány v plném 
rozsahu stávající parkovací stání v lokalitě Háje. 

S odvoláním na bod 6. g) návrhu zadání není nutné návrh zadání o tento 
námět doplňovat. 

12.7.  Pro řešení parkování aut mimopražských 
návštěvníků v lokalitě Háje navrhuji vybudovat 
parkovací stání na pozemcích parc.č. 1210/17 – 
23 a 1240/41. Jedná se o plochu v blízkosti 
stanice metra Háje a stávajících příjezdových 
komunikací. Jde o plochu, která nebyla 

Uvedené plochy č.parc. 1210/17 – 23 k.ú. Háje jsou urbanisticky řešeny 
již v platném územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Jedná se o 
rozvojové plochy v řešeném území a s funkcí P+R se na těchto 
pozemcích neuvažuje. 
Pozemek parc. č. 1240/41 se na katastrálním území Chodova a Hájů 
nenachází. 



Vyhodnocení námětů z projednání návrhu zadání Studie revitalizace lokality Háje doručené v řádném termínu (7. resp. 10. 4. 2012) 
 

 46 

č. 
námětu 

námět podal stručný text námětu vyhodnocení OÚR 

urbanisticky řešena od sedmdesátých let minulého 
století. 

 


