
Staré Město - 001
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura

Z
01

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.06/2.06
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

3/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Staré Město se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

MĚSTSKÁ ČÁST:

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:

Lokalita Starého Města se nachází na rovinatém terénu pravého
břehu Vltavy.
Původní osídlení je známo od 8. století. Z konce 9. století pochází
první doklady křesťanské architektury. Historická kompozice
nepravidelné uliční sítě vznikala v průběhu 12. století. Hlavními
kompozičním prvkem se stalo Staroměstské náměstí, ze kterého
radiálně vychází ulice tvořící základ celé pravobřežní části města. V
průběhu historie došlo ke gotickým a následně i renesančním
přestavbám. Na rozhraní s Novým Městem se nacházelo Havelské
Město, které se vyznačovalo pravidelnou středověkou strukturou, Od
18 stol. bylo postupně přestavěno. Od 19. století se struktura Starého
Města neměnila a stavební vývoj se tak zastavil.
Jedná se o rostlou středověkou uliční síť rozvíjející se přibližně v ose
Královské cesty, v lokalitě reprezentovaná ulicí Celetná, kde se
koncentrují obchodní a turistické aktivity. Významným veřejným
prostranstvím je Ovocný, Havelský a Uhelný trh. Havelský trh bylo od
14. století postupně zastavován, v 18. století budovou Stavovského
divadla, následně budovou Městské spořitelny. Došlo tak ke změně
měřítka. Charakteristickým prvkem je síť průchodů, průjezdů a
pasáží.  Poměrně jednotná hladina zástavby je doplněna
dominantami ve formě věží – především věž Týnského chrámu a
radniční věž. Jedná se o rostlou blokovou zástavbu s nepravidelným
půdorysem a různou velikostí jednotlivých bloků převážně tvořených
středověkým měšťanským domem.
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Staré Město - 001

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
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Anenská čtvrť - 002
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura

Z
01

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.97/1.97
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/3/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 /  CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Anenská čtvrť se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

MĚSTSKÁ ČÁST:

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:

Lokalita Anenské čtvrti se nachází na rovinatém terénu pravého
břehu Vltavy.
Historická kompozice nepravidelné uliční sítě vznikala na přelomu
11. a 12. století. V průběhu historie došlo k přestavbám v důsledku
částečné asanace území. Od 18. století se kompozice ulic příliš
neměnila. Hlavními kompozičními prvky jsou náměstí Anenské a
Betlémské s dominantou v podobě sakrální stavby.
Jedná se o rostlou středověkou uliční osnovu. Lokalitou prochází
historická osa – Karlova ulice, součást tzv. Královské cesty, která ústí
na Karlův most, právě zde se koncentrují obchodní a turistické
aktivity. Významnou historickou radiálou je i ulice Husova.
Charakteristickým prvkem je síť průchodů, průjezdů a pasáží.  Nad
úroveň běžné hladiny zástavby vystupují architektonické dominanty,
převážně kostelní věže. Je patrné prolínání předasanační a asanační
zástavby. Převládající je středověký měšťanský dům transformovaný
mnoha přestavbami. Od ostatních bloků se měřítkové výrazně liší
budova Klementina.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Josefov - 003
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura

Z
01

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.01/2.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Josefov se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

MĚSTSKÁ ČÁST:

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:

Josefov se nachází na rovinatém terénu pravého břehu Vltavy.
Rostlá bloková struktura židovského ghetta byla v průběhu asanace
(1896-1943) zcela zbourána a nahrazena architektonicky,
typologicky i volumetricky jednotnou eklektickou zástavbou tvořící
kompaktní, výškově vyrovnané domovní bloky dominantně
rezidenčního charakteru. Některé duchovní stavby zůstaly
zachovány jako solitéry na nově vzniklých veřejných prostranstvích.
Na základě dobového plánu byla zcela radikálně změněna uliční síť a
zachovány zůstaly spíše jen dílčí fragmenty související především se
zachovanými stavbami.
Jedná se o korigovanou napřímenou uliční síť s poměrně širokým
profilem ulic, místy je předasanační historická uliční osnova
zachována, vzniká tak dynamický kontrast. Hlavní kompoziční kříž
asanované lokality je tvořen Pařížskou ulice s živým obchodním
parterem ústícím do předprostoru hotelu Intercontinental s
náměstím Curierovýcha a ulicí Širokou. Živý obchodní parter je
koncentrován i v ulici Kaprova, spojující Staroměstské náměstí s
náměstím J. Palacha. Uprostřed lokality se nachází Starý židovský
hřbitov. Podél Dvořákovo nábřeží a ulice 17. listopadu vyplňují celý
blok solitérní významné budovy (VŠUP, Rudolfinum, Právnická
fakulta atd.) s vysokým reprezentativním a společenským
významem. Výškové dominanty lokality představují synagogy a
kostely ve volném prostranství.
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Josefov - 003

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/003/2465 Starý židovský hřbitov - místní park
123/003/2600 Park v ulici Pařížská - místní park
123/003/2466 Alšovo nábřeží - místní park, interakční prvek ÚSES
123/003/2667 Park na Palachově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 3.3%, městský park - 3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/003/1004 vestibul stanice metra Staroměstská - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/13 Kolektor 2. kategorie Staré Město - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/003/1004 Druhý vestibul stanice metra Staroměstská

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/13 Kolektory Staré Město
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Haštalská čtvrť - 004
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura

Z
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.55/1.55
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/5/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Haštalská čtvrť se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Staré Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ 
Haštalská čtvrť se nachází na rovinatém terénu na pravém břehu
Vltavy.
Jedná se o středověkou strukturu s organickým vzorcem, který se
zakládal na spojnici centra tehdejšího města a hlavních městských
bran, v dnešní ulici Dlouhá a v prostoru dnešního Ministerstva
průmyslu a obchodu. Těžištěm celé čtvrti se stal rozsáhlý areál
Anežského kláštera, který se postupně zapojil do složité půdorysné
struktury celé čtvrti. Nejzásadnější proměnou byla přestavba a
asanace na přelomu 19. a 20. století. Střetem těchto dvou
urbanistických struktur je ulice U Milosrdných. V průběhu 1. pol. 20.
st. došlo k napřimování ulic a korekcím uličních front, zejména v
souvislosti s asanací a novou výstavbou Židovského města.
Na hranici lokality je vymezena metropolitní třída, ulice Dlouhá.
Významným veřejným prostranstvím je Haštalské náměstí s
kostelem uprostřed.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/13 Kolektor 2. kategorie Staré Město - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/13 Kolektory Staré Město
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Petrská čtvrť - 005
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VYUŽITÍ : obytná

1.86/1.86
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/5/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Petrská čtvrť se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Nové Město, Staré Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 8

000/ 
Lokalita Petrská čtvrť se nachází na rovinatém terénu pravého břehu
Vltavy.
Rostlá struktura ulic i zástavba byla zachována i po obehnání
novoměstskými hradbami, poté, co byla začleněna do Nového Města
založeného v roce 1348. Strukturu lokality u vltavského břehu
změnila až regulace Vltavy v letech 1915 - 1917, kdy byly odstraněny
mlýny, zasypáno slepé rameno a postaveny nábřežní zdi. Ve 20. a
30. letech 20. století proběhly rozsáhlé demolice v okolí Petrského
náměstí a ulice Klimentská, původní zástavba byla nahrazena
novými domy.
Nejdůležitějším veřejným prostranstvím je Petrské náměstí.
Historická radiále vede v dnešní ulici Soukenická a Petrská.
Dochované sakrální dominanty se v navýšené zástavbě někdy
ztrácejí a jejich výšky nejsou tak výrazné.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 005 - Petrská čtvrť generováno 27-11-2015 | 10:20



Z01 O [ SC ]
Petrská čtvrť - 005

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 005 - Petrská čtvrť generováno 27-11-2015 | 10:20



Z01 O [ SC ]
Petrská čtvrť - 005

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/005/2422 Parky u kostela sv. Petra - místní park
123/005/2497 Park Lannova - místní park
123/005/2775 Park na Petrském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%, městský park - 5.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/005/1038 vestibul stanice metra Náměstí Republiky (D) - návrh
621/-/2 Trasa metra II.D - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/10 Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov - návrh
770/-/2 Kolektor 2. kategorie Centrum I - rozšíření sever - návrh
770/-/4 Kolektor 2. kategorie Hlávkův most - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/20 kabelový tunel Karlín - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/005/1038 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/10 Kolektor Rohanský ostrov
930-770/-/2 Kolektor Centrum I - rozšíření sever
930-770/-/4 Kolektor Hlávkův most
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/3/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Klárov se strukturou rostlou v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice, Hradčany, Malá Strana

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 7

000/ 
Lokalita Klárov se nachází na levém břehu Vltavy pod Letenským
svahem. Kombinují se zde velmi silně prvky architektonické a
přírodní (řeka, vyústění Jeleního příkopu).
Ve středověku se v místě dnešního parku na Klárově nacházela osada
Na Pískách. Později zde byl rozsáhlý komplex vojenských zásobáren
(pekáren). V 90. letech 19. století byla vystavěna Strakova akademie
navazující na nedokončený blok domů U železné lávky. K úpravě
předpolí Mánesova mostu došlo až za První republiky. V 2. polovině
20. století byla asanována část zástavby v Chotkově ulici. Došlo tak
k celkové změně kompozice ulic i zástavby.
Hlavním kompozičním prostorem je park Na Klárově a přilehlé
zpevněné plochy, jde o prostor, kde dochází k velké koncentraci lidí.
Klárov se zastávkou Malostranská je významný dopravní uzel.
Dnešní parkové plochy byly původně zastavěné. Převažují solitérní
stavby většího měřítka. Významnou budovou je Strakova akademie s
přilehlou zahradou. Velmi specifická je řada eklektických činžovních
domů v ulici U železné lávky, které nahradily původní zástavbu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/006/2248 Svatováclavská vinice - místní park, interakční prvek ÚSES
123/006/2807 Park na Porážce - místní park, interakční prvek ÚSES
123/006/2758 Park na Klárově - místní park na náměstí, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 0.8%, městský park - 8%, zahradnictví a vinice a produkční
zahrada - 2.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/13 Kolektor 2. kategorie Staré Město - návrh
770/-/9 Kolektor 2. kategorie Malá Strana - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/13 Kolektory Staré Město
930-770/-/9 Kolektor Malá Strana
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Pražský hrad - 007
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/4/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Pražský hrad se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany, Malá Strana

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ 
Lokalita Pražský hrad se nachází na ostrohu nad Prahou a navazuje
na lokalitu Hradčany.
Za vlády Karla IV. (pol. 14. stol.) byl v komplexu vybudován gotický
chrám sv. Víta a přebudoval se královský palác. Habsburkové za své
vlády zahájili přestavbu Hradu v renesanční sídlo. Přestavba
vyvrcholila za vlády císaře Rudolfa II. Ve druhé polovině 18. století
byla provedena poslední velká přestavba, která jej proměnila v
reprezentační sídlo zámeckého typu. Po vzniku samostatné
Československé republiky v roce 1918 se Pražský hrad stal opět
sídlem hlavy státu. Razantní úpravy Hradu, vyplývající z potřeby
naplnit jeho novou funkci, provedl slovinský architekt Josip Plečnik
ve 20. a 30. letech 20. století.
Kompozice veřejných prostranství vznikla historickým vývojem v
lokalitě. Tři hradní nádvoří a náměstí U Svatého Jiří s ulicí Jiřskou
tvoří kostru veřejných prostranství. Jedná se o areál, kde zástavbu
tvoří nepravidelné bloky měšťanských domů, paláce, či kostely s
komponovanými zahradami. Dominantou lokality je Chrám svatého
Víta. Malé měřítko zástavby z 16. století si zachovala pouze Zlatá
ulička vybudovaná mezi  severním opevněním a starým
purkrabstvím.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/733/2575 Jelení příkop - čtvrťový park, interakční prvek ÚSES
123/007/2293 Zahrada Na valech - místní park, interakční prvek ÚSES
123/007/2260 Zahrada Na Baště - místní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 6.2%, městský park - 19.1%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/3/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Hradčany se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany, Malá Strana

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ 
Lokalita Hradčana leží na ostrohu nad Prahou a navazuje na
Pražský hrad.
Hradčana byla založena jako samostatné město. Nejstarší část se
formovala kolem dnešního Hradčanského náměstí, které sahalo až k
dnešní ulici U Kasáren. V roce 1375 byly rozšířeny o dnešní Újezd,
Pohořelec a Nový Svět. V roce 1420, v době husitských válek,
Hradčana zničil požár. Zástavba byla obnovena ve 40. letech 15.
století, vznikaly větší palácové celky. V roce 1598 byly Hradčana
povýšeny na královské město.
Významným veřejným prostranství jsou Hradčanské náměstí,
Loretánské náměstí a Pohořelec. Ta spolu s jejich propojením - ulicí
Loretánskou tvoří kostru veřejných prostranství lokality. Zástavba je
tvořena nepravidelnými bloky měšťanských domů, paláců nebo
historických areálů s komponovanými zahradami. Malé měřítko
původní zástavby ze 14. století se dochovalo v oblasti Nového Světa
v severním výběžku lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/008/2364 Šternberská zahrada - místní park, interakční prvek ÚSES
123/008/2614 Černínská zahrada - místní park
123/008/2662 Park na Hradčanském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%, městský park - 10.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/3/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Malá Strana se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany, Malá Strana

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 5

000/ 
Lokalita Malé Strany se nachází na břehu Vltavy na úpatí
Petřínského kopce.
Osídlení sahá do 7. - 8. stol. Ve 13. stol. bylo znovu založeno, vzniká
základní síť ulic včetně dnešní Nerudovy zakončenou Malostranským
náměstím s dominantou kostelem sv. Mikuláše. Po požáru v 16.
století došlo k drobným renesančním přestavbám, dochází ke
slučování románských parcel. K výrazným strukturálním a vizuálním
transformacím došlo v období baroka, kdy jsou prováděny demolice
starší drobnější výstavby, která tak byla nahrazena novými
stavebními komplexy. Od konce 18. století se struktura neměnila.
Kompozice je tvořena dvěma osami, které se potkávají v těžišti
Malostranského náměstí. Historickou osu, představuje tzv. Královská
cesta od Karlova mostu, Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Druhá osa
vede od Újezdu Karmelitánskou ulicí a dále na Klárov, která
představuje živý obchodní parter. Významná nezpevněná veřejná
prostranství tvoří historické zahrady a parky, které patřily k
palácům. Bloky jsou často zcela vyplněny palácovým areálem nebo
solitérní stavbou reprezentativního významu. V lokalitě se objevuje
několik dominant ve formě sakrálních staveb.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/735/2194 Petřín - metropolitní park
123/009/2485 Vojanovy sady - lokalitní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2484 Valdštejnská zahrada - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2259 Zahrady pod Pražským hradem - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2276 Zahradní nádvoří stanice metra Malostranská - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2081 Vrtbovská zahrada - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2599 Nosticova zahrada - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2221 Maltézská zahrada - místní park, interakční prvek ÚSES
123/009/2237 Park Holubička - místní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: vodní plocha a vodní tok - 0.4%, městský park - 11%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených
areálů - 0.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/9 Kolektor 2. kategorie Malá Strana - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/11 Kolektor Smíchov II
930-770/-/9 Kolektor Malá Strana
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2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Vyšehrad se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nusle, Podolí, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2, Praha 4

000/ 
Vyšehradský areál se rozkládá na ostrožně na pravém břehu Vltavy.
Knížecí hradiště bylo založeno v druhé polovině 10. století. Kníže
Vratislav II zde založil kostel sv. Petra a Pavla i s kapitulou. V této
době byly také zbudovány bazilika sv. Vavřince a rotunda svatého
Martina. Při Vyšehradě se nacházela zámožná kupecká osada.
Vyšehrad sloužil jako sídlo českých panovníků do roku 1140.
Stavební úpravy pokračovaly i poté, co se panovnickým sídlem stal
opět Pražský hrad. V době husitských válek byl Vyšehrad vyplněn. V
následujícím období byl Vyšehrad s podhradím osídlen chudými
řemeslníky a změnil se v malé městečko. V 19. století byl do
novogotického slohu výrazně přestavěn chrám svatého Petra a
Pavla. Vedle něj na Vyšehradském hřbitově začalo vznikat národní
pohřebiště významných osobností, v jehož čele byla vybudována
hrobka Slavín.
Lokalita je vymezena hradbami se vstupními branami ze
severovýchodní strany. Jedná se o prostupný otevřený areál s
převážně solitérní rozptýlenou zástavbou. Lokalitou prochází
významná historická radiála, dnešní ulice V Pevnosti, která
spojovala Vyšehrad s Pražským hradem. Převážnou část veřejného
prostranství zabírá komponovaný, dobře prostupný park. V lokalitě
se nachází Karlachovy, Vyšehradské a Štulcovy sady. Nachází se zde
několik významných staveb, Jedličkův ústav, budova Starého
purkrabství, budova Nového proboštství a galerie. Dominantou
lokality je kostel sv. Petra a Pavla, který vytváří kompoziční
protiváhu Pražskému Hradu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/010/2338 Vyšehrad - čtvrťový park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 18.5%, parkové sportoviště - 1.1%, hřbitov - 4.4%, městský park -
64%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 11.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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3/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Podskalí se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2

000/ 
Lokalita se nachází na pravém břehu řeky Vltavy, severně od
Vyšehradu.
První zmínky o osadě Podskalí sahají do 12. století, kdy lokalitu
tvořilo několik domů vedoucích od ústí Botiče na jihu po
novoměstské mlýny na severu území. V roce 1348 se osada stala
součástí Prahy. V průběhu historie bylo Podskalí několikrát zničeno
požáry a povodněmi. Po velké povodni v roce 1890 bylo celé území z
důvodu asanace nábřeží zničeno a původní zástavba nízkých domů
byla vystřídána blokovou zástavbou činžovních domů.
Některé ulice dokládají nepravidelnou předasanační strukturu ulic,
ulice Pod Slovany je ve stopě historické cesty spojující Vyšehrad s
Hradčany. Hlavními ulicemi v lokalitě jsou ulice Rašínovo nábřeží a
na ní kolmé ulice Myslíkova, Resslova, Na Moráni, kde se koncentrují
obchodní aktivity. Významným těžištěm lokality je Palackého
náměstí. Součástí lokality je rozsáhlý areál kláštera Emauzy -
solitérní zástavba. Dominantou v lokalitě je kostel Panny Marie a
kostel sv. Jeronýma (Emauzy), které jsou spolu s budovami
ministerstev a parkem Zítkovy sady součástí významné osové
kompozice v lokalitě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/011/2612 Zítkovy sady - místní park
123/011/2769 Zahrada Emauzského kláštera - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%, městský park - 4%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených
areálů - 1.5%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/011/1034 železniční stanice/zastávka Praha-Karlovo náměstí - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Kolektor
770/-/1 Kolektor 2. kategorie Centrum - Smíchov - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
930-770/-/1 Kolektor Centrum - Smíchov
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Vojtěšská čtvrť - 012
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura

Z
01

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.22/2.22
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Vojtěšská čtvrť se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Staré Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 2

000/ 
Vojtěšská čtvrť se nachází na pravém břehu Vltavy.
Původně byla součástí Nového Města, které založil v roce 1348 Karel
IV. Na přelomu 19 a 20. stol. byla čtvrť asanována a na místech
původních budov byly vybudovány bloky domů.
V ulici Pštrosova u kostela Sv. Vojtěcha se nachází náměstí.
Významnými městskými třídami jsou ulice Resslova, Myslíkova a
Národní, které ortogonálně propojují ulici Spálenou s Masarykovým
nábřežím a spolu s nimi se na nich koncentrují obchodní aktivity.
Ojediněle jsou bloky zastavěny solitérní stavbou občanské
vybavenosti. Významnými solitéry jsou Národní divadlo, Laterna
Magika, kostel sv. Michala a Žofín.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/012/2666 Park na Jiráskově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/3 Kolektor 2. kategorie Centrum II - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/3 Kolektor Centrum II
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Karlov - 013
STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura
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VYUŽITÍ : obytná

1.05/1.05
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/3/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Karlov se strukturou rostlou v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2

000/ 
Lokalita Karlov se nachází ve svažitém terénu pod Pražskou
magistrálou, ulicí Sokolská.
Leží převážně na pozemcích bývalého kláštera lateránských mnichů
řehole sv. Augustina, který byl v roce 1785 zrušen. Od té doby se do
oblasti soustředí převážně zdravotní, sociální a později také
univerzitní instituce. V 19. století se zde začaly stavět i nové
významné objekty,  jako například Nemocnice pražského
obchodnictva anebo Zemská porodnice.
Významným kompozičním prvkem jsou zahrady, především zahrada
botanická.  Nejedná se o kompaktní blokovou zástavbu, převládají
solitéry a areály. Významným komplexem je areál bývalého kláštera
při kostele Nanebevzetí Panny Marie, v budovách kláštera dnes sídli
Muzeum Policie České republiky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/013/2518 Zahrada Ztracenka - místní park
123/013/2363 Zahrada Michnova letohrádku - místní park
123/013/2193 Kateřinská zahrada - místní park
123/013/2124 Park Na Karlově - místní park
123/013/2262 Botanická zahrada Na Slupi - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 1.6%, městský park - 11.1%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 2.3%, speciální zahrada - 8.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/1 Kolektor 2. kategorie Centrum - Smíchov - návrh
770/-/6 Kolektor 2. kategorie Karlov - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/1 Kolektor Centrum - Smíchov
930-770/-/6 Kolektor Karlov
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STRUKTURA MĚSTA : rostlá struktura
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VYUŽITÍ : obytná

2.16/2.16
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SC ]
STABILITA : stabilizovaná

chráněná

2/5/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nové Město se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Staré Město, Vinohrady, Žižkov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 8

000/ 
Lokalita se nachází v mírném severozápadním svahu.
Nové Město pražské založil v roce 1348 král Karel IV. Vzniklo na
místě původních osady, nová uliční síť navazovala na komunikace
od bran Starého Města. Byl použit velmi promyšlený systém výběru
vhodných míst pro veřejná prostranství a významné klíčové objekty.
Hlavním kompoziční osou je Václavské a Karlovo náměstí. K
demolici hradeb došlo až v poslední třetině 19. století. V průběhu 20.
století bylo vystavěno několik staveb na místě starší, asanované
zástavby. Nejzásadnější byla přestavba bývalého Havelského města,
které oddělovalo Nové Město od Starého.
Jedná se o pravidelnou ortogonální uliční síť rozvíjející se podél
nejvýznamnější historické osy - Václavského náměstí. Další
významné ulice představují ulice Na Příkopě, Vodičkova, Jindřišská,
Žitná, Ječná a Štěpánská. Významným rozlehlým veřejným
prostranství je parkově upraveno Karlovo náměstí. Velmi specifický
je rozvinutý systém obchodních pasáží a galerií. Součástí lokality je i
prostor před Hlavního nádraží - Vrchlického sady. Jedná se o
velkoměstskou blokovou zástavbu. Ojediněle jsou bloky zastavěny
solitérní stavbou nebo skupinou staveb občanské vybavenosti
(Národní Muzeum, Státní Opera). Původní sakrální dominanty
nejsou v zástavbě s poměrně vysokou výškovou hladinou příliš
výrazné. Národní divadlo, Jindřišská věž a kostel Panny Marie Sněžné
představují celoměstské dominanty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/014/2428 Vrchlického sady - lokalitní park
123/014/2315 Park u rotundy sv. Longina - místní park
123/014/2430 Park u kostela sv. Štěpána - místní park
123/014/2496 Park u Jindřišské věže - místní park
123/014/2439 Vnitroblok Slovanský dům - místní park
123/014/2770 Františkánská zahrada - místní park
123/014/2429 Čelakovského sady - místní park
123/014/2681 Park na Senovážném náměstí - místní park na náměstí
123/014/2694 Park na Karlově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%, parkové sportoviště - 0.1%, městský park - 5%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/014/1009 vestibul stanice metra Můstek (B) - návrh
621/014/1011 stanice metra Hlavní nádraží (D) - návrh
621/014/1027 vestibul stanice metra Hlavní nádraží (D) - návrh
621/-/2 Trasa metra II.D - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/27 Vinohradská - Hlavní nádraží - Bolzanova - návrh
622/-/28 Vinohradská - Václavské náměstí - návrh

Železniční doprava
630/014/1001 železniční stanice/zastávka Praha-Opera - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/1 Kolektor 2. kategorie Centrum - Smíchov - návrh
770/-/14 Kolektor 2. kategorie Žižkov II - návrh
770/-/2 Kolektor 2. kategorie Centrum I - rozšíření sever - návrh
770/-/3 Kolektor 2. kategorie Centrum II - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/014/1009 Druhý vestibul stanice metra Můstek (B)
910-621/014/1011 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-621/014/1027 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/1 Kolektor Centrum - Smíchov
930-770/-/14 Kolektor Žižkov II
930-770/-/2 Kolektor Centrum I - rozšíření sever
930-770/-/3 Kolektor Centrum II
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3/5/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / 
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Revoluční se strukturou rostlou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Nové Město, Staré Město

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 8

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 8

000/ 
Revoluční se nachází na pravém břehu Vltavy okolo spojnice
Štefánikova mostu a Náměstí Republiky.
Jedná se o zástavbu okolo hlavní třídy Revoluční, která se nachází v
prostoru bývalého hradební okruhu Starého Města a okolo ulice Na
Poříčí ústící na Florenc. Nejstarší částí je prostor Náměstí Republiky
(Joseph Platz), které bylo vymezeno budovami kasáren. Během 1. pol.
20. st. došlo k výrazné přestavbě podél celé městské třídy a k
rozšíření uličního prostoru. Lokalitu lze chápat jako místo
soustředění významných staveb ze všech období vývoje města,
včetně novodobých.
Centrálním veřejným prostranstvím je Náměstí Republiky, z kterého
vychází několik městských radiál propojující okolní čtvrtě.
Významnými městskými třídami je ulice Revoluční a Na Příkopech,
kde se koncentruje živý obchodní parter.  Jedná se o blokovou
strukturu, většina bloků je zcela zastavěna převážně polyfunkčními
domy bez vnitřních dvorů, v maximální míře využívají celou plochu
stavebního pozemku. Některé bloky jsou zastavěny jedním
solitérním objektem. Poměr sakrálních dominant je k hladině ostatní
zástavby vyrovnanější. Významnými společenskými objekty jsou
budovy Obecního domu a Hybernského paláce.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s jejich stavebním účelem a v souladu se stanovenou mírou zastavění.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet rostlou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla kompaktní, nepravidelné stavební bloky malého a středního měřítka, prostupné pasážemi. Veřejná prostranství jsou zřetelně
oddělena od neveřejných.
2/ Stavební čára je převážně uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, případně zdmi nebo ploty
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, případně stavební čára leží před uliční čárou a vytváří loubí, které je součástí uličního prostranství.
5/ Uliční prostranství tvoří nepravidelný celek. Měřítko uličních prostranství převažuje malé až střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit zastavitelnou obytnou lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Zastavitelné obytné lokality a plochy
Zastavitelné obytné lokality jsou lokality nejčastěji se vyskytující, zahrnující většinou obydlené území v širokém slova smyslu, využití je obecně
ohleduplně smíšené, do těchto lokalit směřuje veřejná vybavenost včetně staveb pro obchod, která se přizpůsobuje charakteristické struktuře zástavby –
velikosti stavebního bloku. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje smíšený rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Kombinace bydlení a veřejné vybavenosti včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména předepsané struktuře zástavby. Veřejná vybavenost včetně staveb
pro obchod, se přizpůsobuje předepsané struktuře zástavby – velikosti stavebního bloku.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále
zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

Nepřípustné využití:
S výjimkami pro uvedené struktury zástavby jsou nepřípustné stavby, zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných
chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. Veřejná
vybavenost neodpovídající předepsané struktuře zástavby.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města chráněnou se rozumí zastavitelné území s historicky vyvinutou a mimořádně ucelenou a zachovalou strukturou veřejných
prostranství a plně ustálenou individuální strukturou zástavby, s jednoznačně rozpoznatelnou uliční čárou i průměrnou výškou hlavních říms; v souladu s
rozvíjeným charakterem lokality se předpokládá převážně pouze doplňování volných stavebních parcel (proluk) ve stavebních blocích. Stabilizovaná
lokalita chráněná se vymezuje výhradně pro nejcennější rostlou strukturu zástavby, zpravidla v souladu s plošnou památkovou ochranou dle jiného
právního předpisu.

Případné dílčí transformační a rozvojové plochy v lokalitě jsou určené ke změně charakteru v souladu s charakterem stabilních částí lokality za podmínek
pro tyto plochy stanovených.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Metro
621/015/1016 stanice metra Náměstí Republiky (D) - návrh
621/-/2 Trasa metra II.D - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/13 Kolektor 2. kategorie Staré Město - návrh
770/-/2 Kolektor 2. kategorie Centrum I - rozšíření sever - návrh

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Rozvíjet síť zařízení veřejné vybavenosti. Změny a doplňování budou prováděny v souladu s charakterem lokality a, pokud to místní podmínky
umožňují, přednostně v návaznosti na významná veřejná prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/015/1016 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/13 Kolektory Staré Město
930-770/-/2 Kolektor Centrum I - rozšíření sever
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