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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.03/2.03
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Karlínské nábřeží se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Nové Město

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, v nivě Vltavy, na pravém
břehu holešovického meandru.
Tvořily ji původní ostrovy na Vltavě, které vznikly v 17. a 18. století z
povodňových nánosů. Na ostrovech byly mlýny, skladiště apod. Po
roce 1870 v místě vzniklo nádraží Rakouské severozápadní dráhy,
později nákladové nádraží, na říčním rameni je pak od roku 1822
karlínský přístav. Ve 20. letech 20. století došlo k výrazné regulaci
toku Vltavy a koryto bylo přeloženo k Holešovicím a karlínský přístav
byl zrušen. Provoz nádraží byl zastaven po vybudování nákladového
nádraží Žižkov. Poslední velká změna morfologie proběhla v 50.
letech, kdy došlo k zasypání ramena a lokalita se přímo propojila s
Karlínem.
Lokálně významnou je ulice Rohanské nábřeží, paralelní s
metropolitní třídou Sokolovská. Síť veřejných prostranství navazuje
na pěšiny v parku Na Rohanském ostrově a na okolní blokovou
zástavbu. Metropolitní plán vymezuje most propojující Karlín s
Holešovicemi.
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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 hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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

Komunikační síť / Automobilová doprava

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 050 - Karlínské nábřeží generováno 27-11-2015 | 12:56



Z03 O [ S ]
Karlínské nábřeží - 050

610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Kolektor
770/-/10 Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/050/1012 Transformační stanice 110/22kV  Karlín - návrh
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, 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
910-610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/050/1012 TR 110/22 kV Karlín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-760/-/20 Kabelový tunel Karlín
930-770/-/10 Kolektor Rohanský ostrov
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.19/1.85
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Na Balabence se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Českomoravské ulice,
na jihu ukončené železniční tratí.
První bloková zástavba se objevila na východě lokality na začátku
20. století, která byla postupně doplněna průmyslovými areály a
společně s lokalitami Harfa a Kolbenova tak vytvořily industriální
čtvrť Prahy. Na začátku 21. století započala přeměna lokality a
výstavba významné dominanty O2 arény.
Metropolitní plán vymezuje významnou metropolitní třídu (severní
diametr), ulici Českomoravskou, a příčnou významnou Freyovu ulici
propojující dvě větve severního diametru. Dále stanovuje propojení
místního významu v návaznosti na veřejná prostranství okolních
lokalit, které tak vytváří pravidelný rastr pro doplnění zástavby.
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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 hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/051/2106 387811m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/051/1016 Záchytná nádrž Freyova - 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.

Veřejná vybavenost
800/051/8016 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-630/-/9 Praha – Kolín

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/051/1016 ZN Freyova

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 051 - Na Balabence generováno 27-11-2015 | 12:56
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Z
03

STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

2.33/2.85
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/30
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Horní Pankrác se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Michle, Nusle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pankráckých teras.
První osada Horní Pankrác vznikala na jihu lokality podél historické
cesty, dnešní ulice Na Pankráci. Původní zástavba byla od poloviny
20. století nahrazována novou výstavbou solitérních staveb.  V
průběhu výstavby sídliště Pankrác byla na území lokality plánovaná
výstavba centra občanské vybavenosti. Výrazným zásahem byla
výstavba tzv. pentagonu a dalších výškových staveb. Území
významně ovlivnila výstavba Severojižní magistrály a Nuselského
mostu.
Metropolitní plán stanovuje vymezení metropolitních tříd – ulice Na
Pankráci/Budějovická a 5. května. Významným těžištěm lokality je
prostor před stanicí metra. V západní části lokality plán vymezuje
plochy pro umístění výškových dominant v návaznosti na stávající
výškové stavby.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/052/1004 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 19000m2

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 hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/052/2109 197784m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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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bloky od 12000m2 : 50%

Transformační plocha 412/052/2152 47242m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/97 Úprava křižovatky 5. května - Na Strži
 - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/052/1001 vestibul stanice metra Pankrác (D) - návrh
621/052/1020 stanice metra Pankrác (D) - návrh
621/052/1045 vestibul stanice metra Pankrác (D) - návrh
621/052/1046 vestibul stanice metra Pankrác (D) - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/9 Na Veselí - Pankrác - Budějovická - návrh

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/97 Úprava křižovatky 5. května - Na Strži
910-621/052/1001 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/052/1020 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/052/1045 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/052/1046 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-622/-/9 Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.36/1.52
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/22
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Brumlovka se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu pod úrovní Severojižní
magistrály.
Lokalita byla dlouho nezastavěná, v průběhu 70. let vyrostla v území
sportoviště a budovy areálů a skladů. V 90. letech začala přestavba
a vznikl projekt BB centrum. Bylo dokončeno 16 budov, většina z
nich jsou administrativní objekty.
Metropolitní plán stanovuje vymezit metropolitních třídy – v
severojižním směru ulici 5. května s kolmou ulicí Vyskočilova, na
hraně lokality prochází metropolitní třída Michelská. Plán dále
stanovuje doplnit zástavbu podél těchto tříd.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 053 - Brumlovka generováno 27-11-2015 | 12:56



Z03 O [ S ]
Brumlovka - 053

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 053 - Brumlovka generováno 27-11-2015 | 12:56



Z03 O [ S ]
Brumlovka - 053

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/053/2565 Park za Brumlovkou - místní park
123/053/2768 Baarův park - 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: městský park - 8.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.2%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/053/2114 20231m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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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bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/55 Úprava mimoúrovňové křižovatky 5. května - Vyskočilova
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/3 Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) - návrh

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/55 Úprava mimoúrovňové křižovatky 5. května - Vyskočilova
910-622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
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Z
03

STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.61/1.61
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

3/10/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Budějovická se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél ulice Budějovická.
Až do 50. let 20. století nebyla zastavěná. Hlavní osa dnešního
veřejného prostranství respektuje původní trasu – významnou cestu,
která vedla od jihovýchodu k Praze, k vyšehradské bráně. V 50.
letech vznikla dnešní ulice Antala Staška a od 70. let probíhá
výstavba objektů občanského vybavení pro okolní sídliště dle návrhu
Věry a Vladimíra Machoninových.
Metropolitní plán stanovuje jako metropolitní třídu ulici
Budějovickou, významnou ulicí místního významu jsou ulice Antala
Staška a Olbrachtova. Křížení těchto ulic představuje těžiště lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/054/2840 Budějovická - 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: park ve volné zástavbě - 7.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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 / Tramvajová doprava
622/-/2 Budějovická - Dvorce - návrh
622/-/3 Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) - návrh
622/-/9 Na Veselí - Pankrác - Budějovická - návrh

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/2 Tramvajová trať Budějovická - Dvorce
910-622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
910-622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
910-622/-/9 Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 054 - Budějovická generováno 27-11-2015 | 12:56
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.29/1.59
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

3/12/20
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Kavčí hory se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nusle, Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na plošině ostrohu nad Vltavou na Kavčích
horách.
Území zůstávalo do poloviny 20. století nezastavěné, případně se
zde vyskytovaly pouze zahrádkové kolonie. V 60. letech byl vystavěn
areál České televize. Lokalita navazuje na kompozici sídliště
Pankrác. V 90. letech 20. století došlo k výstavbě objektu
producentských center. Po roce 2000 byl vybudován administrativní
komplex Kavčí hory Office Park. Zástavbu tvoří převážně uzavřené
areály, metropolitní plán stanovuje zástavbu doplnit výškovými
budovami.
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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 hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/055/2108 30629m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Stabilizovanou lokalitou města se rozumí zastavitelné území s ucelenou a pouze omezeně narušenou nebo nedotvořenou strukturou veřejných
prostranství a zástavby, která ovšem může a má doznávat dílčích změn v souladu s rozvíjeným charakterem lokality pro doplnění a dovršení její stability.

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

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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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.36/1.9
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

4/6/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Masarykovo nádraží se strukturou hybridní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 3, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Nové Město, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 3, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod Severojižní magistrálou
v návaznosti na historické jádro Prahy.
Velkou část území tvoří hlavové neprůjezdné Masarykovo nádraží s
přilehlými objekty a kolejištěm z 19. století a sousední autobusové
nádraží Florenc z 30. let 20. století. V 70. letech došlo k přemostění
nádraží Severojižní magistrálou.
Metropolitní plán  stanovuje vymezení metropolitní třídy – Husitskou
a Hybernskou ulici. Určuje doplnění zástavby v nevyužívaných
částech nádražního areálu především podél ulice Na Florenci a
prostor autobusového nádraží. Významnou kompoziční osu
metropolitních tříd doplňuje železniční trať procházející středem
lokality. Významnou stavbou je nádražní budova.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/056/2161, 412/056/2162, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 131749m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 056 - Masarykovo nádraží generováno 27-11-2015 | 12:57



Z03 O [ T ]
Masarykovo nádraží - 056

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/056/1007 železniční stanice/zastávka Praha-Florenc - územní rezerva

Vytvářet plnohodnotnou 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: Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a 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
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny
910-630/-/16 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Hagibor se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vinohrady, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na svažitém terénu východním směrem.
I přes svoji polohu u jedné z nejvýznamnějších pražských ulic
zůstala z velké části nezastavěná. V roce 1911 zde vznikl židovský
chudobinec a od roku 1926 přilehlé pozemky využíval židovský
sportovní klub Hagibor (hebrejsky hrdina), součástí areálu byl také
stadion. Během války na tomto místě vznikl internační a pracovní
tábor, ten byl po válce využíván Rudou armádou a jako internační
tábor pro Němce. Chudobinec krátce znovu sloužil svému účelu, v
50. letech připadl dětské klinice vinohradské nemocnice. V roce
2006 v restituci objekt získala zpět Židovská obec a následně jej
rozšířila a využívá jako domov sociální péče. Na místě bývalého
stadionu vyrostl objekt Rádia Svobodná Evropa.
Metropolitní plán stanovuje vymezit jako významnou třídu –
Vinohradskou ulici, která je kompoziční osou ve východozápadním
směru metropolitního významu. Určuje další propojení v
severojižním směru.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/057/2034 116638m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/7 Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského) - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/057/1510 - v okolí 250 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 10000m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/7 Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)
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STABILITA : transformační
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Nákladové nádraží Žižkov se strukturou hybridní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu.
První zástavbu představovalo jen několik usedlostí na Vápence,
Direktorka a Červený dvůr pod Židovskými pecemi. Území se ve 20.
letech 20. století začalo výrazně proměňovat výstavbou nádraží.
Nádraží bylo otevřeno 1. března 1936 a sloužilo jako nákladové,
běžný provoz byl ukončen v roce 2002.
Metropolitní plán stanovuje vymezit metropolitních tříd – ulice Jana
Želivského a Olšanskou a její prodloužení podélnou osou lokality, a
doplnit zástavbu s vědomím návaznosti na historické využití místa.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 058 - Nákladové nádraží Žižkov generováno 27-11-2015 | 12:57



Z03 O [ T ]
Nákladové nádraží Žižkov - 058

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 058 - Nákladové nádraží Žižkov generováno 27-11-2015 | 12:57



Z03 O [ T ]
Nákladové nádraží Žižkov - 058

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 058 - Nákladové nádraží Žižkov generováno 27-11-2015 | 12:57



Z03 O [ T ]
Nákladové nádraží Žižkov - 058

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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/058/2033 477769m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 058 - Nákladové nádraží Žižkov generováno 27-11-2015 | 12:57



Z03 O [ T ]
Nákladové nádraží Žižkov - 058

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/101 Úprava ulice Jana Želivského - návrh
610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka) - návrh
610/-/96 Úprava křižovatky U Nákladového nádraží - K Červenému dvoru - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/15 Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/15 Kolektor 2. kategorie Žižkov III - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/24 kabelový tunel Strašnice - 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/058/8020 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
910-622/-/15 Tramvajová trať Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
930-770/-/15 Kolektory Žižkov III
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Rohanské nábřeží se strukturou hybridní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, v nivě Vltavy, na pravém
břehu holešovického meandru.
Území lokality definovaly především dva lineární prvky – slepé
rameno Vltavy, které oddělovalo blokovou zástavbu Karlína od
Rohanského ostrova a ústilo do karlínského přístavu, a následně i
železniční trať jižně pod ramenem propojující karlínské nákladní
nádraží. Ve 20. letech 20. století došlo k přeložení holešovského
meandru, Vltava byla vedena novým korytem, v roce 1948 bylo slepé
rameno zasypáno a ostrovy se staly součástí karlínského břehu.
Průběh původního ramene je dodnes patrný v ose Průběžné ulice,
dnešní Rohanské nábřeží. Provoz nádraží a vedení železniční trati
bylo zastaveno po vybudování nákladového nádraží Žižkov.
Metropolitní plán stanovuje vymezení metropolitní třídy ulici
Sokolovskou, která prochází na jižní hraně lokality. Veřejná
prostranství navazují na stávající síť sousední lokality. Významné je
parkové propojení rekreační lokality na Rohanském ostrově s
blokovou zástavbou Karlína navazující na kompozici Kaizlových
sadů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/059/2460 Park na Rohanském nábřeží - lokalitní 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: městský park - 7.9%

200/ MĚSTO

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/059/2154 290632m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 0%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/059/5251, 411/059/5252, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 24890m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/059/1037 Záchytná nádrž Voctářova - návrh

Kolektor
770/-/10 Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov - 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: Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/059/8030 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/059/1037 ZN Voctářova

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-760/-/20 Kabelový tunel Karlín
930-770/-/10 Kolektor Rohanský ostrov

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 059 - Rohanské nábřeží generováno 27-11-2015 | 12:57
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/20
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Palmovka se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, na pravém břehu
holešovického meandru.
Lokalita je pojmenovaná po viniční usedlosti ze 17. století, která
ležela ve východním cípu lokality. Na začátku 19. století byla na
jejím pozemku vybudována továrna na svíčky a mýdlo a počátkem
20. století usedlost zanikla. Lokalitou procházela až do 90. let 20.
století železniční trať pro nákladní i osobní dopravu s nádražím
Praha-Libeň dolní nádraží, jižně od železnice se nacházelo zázemí a
sklady. Po likvidaci trati byla zbořena i velká část nádraží. V 90.
letech došlo k výstavbě metra a zprovoznění tramvajové trati z
Palmovky na Ohradu. Zástavba na jihu lokality je doplněna
solitérními objekty především pro občanskou vybavenost.
Metropolitní plán stanovuje vymezení dvou metropolitních tříd –
ulici Sokolovskou a ulici z Libeňského mostu. Těžištěm lokality je
křížení ulic Zenklovy a Na Žertvách, v místě stanice metra.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 060 - Palmovka generováno 27-11-2015 | 12:57
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/060/2025 195248m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 060 - Palmovka generováno 27-11-2015 | 12:57
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně - návrh
610/-/86 Severní obchvat Libně - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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: Určeno k ochraně pro Q2002.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/060/8025 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně
910-610/-/86 Severní obchvat Libně

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/20 Kabelový tunel Karlín

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 060 - Palmovka generováno 27-11-2015 | 12:57
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/15/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Libeňské doky se strukturou hybridní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu s velkým podílem nábřeží, a
to díky několika slepým ramenům Vltavy.
Rozkládá se na území původního Libeňského ostrova, v místě
původního slepého ramene Vltavy. V bývalém řečišti Vltavy byl v
roce 1894 založen libeňský přístav. Po převedení toku Vltavy do
nového řečiště v roce 1923 byla oblast Manin vyhrazena pro
průmyslové aktivity (sklady, tržnice, nákladové nádraží apod.).
Poválečná urbanistická koncepce navrhla podél Vltavy rozsáhlý
sportovní a rekreační komplex, který v 60. letech dostal ambiciózní
název „Olympijský“. Vítězný návrh urbanisticko-architektonické
soutěže z roku 1985 počítal v oblasti libeňského přístavu se
zachováním výrobního programu podniku České loděnice. Převážně
průmyslová lokalita si dodnes částečně uchovala i svůj přírodní ráz.
Metropolitní plán stanovuje vymezit na Libeňském mostě
metropolitní třídu a doplnit zástavbu vyšších budov podél
metropolitní třídy, která se směrem k ramenům snižuje a přebírá
rezidenční charakter.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 061 - Libeňské doky generováno 27-11-2015 | 12:57
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/061/2155 117363m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5037 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně - návrh
610/-/86 Severní obchvat Libně - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/10 Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov - 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/061/8014 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně
910-610/-/86 Severní obchvat Libně

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/10 Kolektor Rohanský ostrov
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.01/1.52
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/10/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Mazanka se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Střížkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na svahu nad Střížkovským údolím podél Prosecké
radiály. Morfologie terénu významně ovlivňuje veřejná prostranství
a zástavbu.
Území dominuje původní viniční usedlost Mazanka z konce 18.
století, která leží podél historické cesty do Ďáblic, dnešní Davídkovy
ulice. Okolí usedlosti tvořila zahrada. Po výstavbě Prosecké radiály
území pokrývá neprostupná džungle, která odděluje obytnou
zástavbu na severozápadě.
Metropolitní plán určuje vymezení metropolitní třídy, Libereckou
ulici, významnou svou polohou při vstupu do města. Stanovuje
doplnění zástavby podél této ulice a v návaznosti na stávající
veřejná prostranství sousední obytné lokality Nad Mazankou a
Novou Libeň.
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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

Další požadavky:
Stavební čára u ulice Liberecká je uzavřená, zástavba podél ulice s měřítkem velkým.

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/062/2032 78508m2

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 0%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0/2.6
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/8/21
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Bubny se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Holešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu na úpatí Letné a je
součástí holešovického meandru.
Lokalita vznikala postupně od 13. století jako zemědělská osada
podél Vltavy na severu území, která v průběhu století spíše
stagnovala. Až v polovině 19. století se tato osada začala
proměňovat v předměstskou čtvrť. Na severu území postupně vznikla
nízká zástavba uspořádaná do nepravidelných bloků a na
zbývajícím území vyrostlo nádraží Praha-Bubny, které bylo součástí
spojky buštěhradské dráhy s Masarykovým nádražím v Praze. V
lokalitě tak vznikl komplex nádražních budov a široké kolejiště, které
vytvořily rozsáhlou bariéru, neprostupné území, mezi Horními a
Dolními Holešovicemi. Tento problém se projevil hlavně koncem 20.
století, kdy význam nádraží postupně upadal. Dalšími významnými
zásahy do struktury v území byla výstavba holešovické elektrárny
koncem 19. století, železničního, autobusového nádraží, Severojižní
magistrály a betonárky v 2. polovině 20. století.
Metropolitní plán stanovuje vymezit hlavní kompoziční kříž tvořený
východozápadním diametrem – ulicí Veletržní/Dělnická a na ni
kolmou osou procházející územím ze severu na jih. Na severu
lokality se dochovala zástavba blokové struktury, kterou
metropolitní plán stanovuje k doplnění, je zde vymezena další
metropolitní třída v příčném směru – ulice Plynárenská / U
Výstaviště. Na hranici lokality plán stanovuje jako metropolitní třídu
ulici Argentinskou. Těžiště lokality je situováno v okolí stanice
metra, významným veřejným prostranstvím je prostor před původní
nádražní budovou.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/063/2023, 412/063/2174, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 835755m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 063 - Bubny generováno 27-11-2015 | 12:58



Z03 O [ T ]
Bubny - 063

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/60 Nová ulice Brazilská
 - návrh
610/-/61 Nová ulice Jankovcova - sever - návrh
610/-/71 Propojení Dělnické ulice mezi Argentinskou a novou ulicí Brazilskou - návrh
610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí - návrh
610/-/89 Úprava Bubenského nábřeží - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/063/1005 vestibul stanice metra Vltavská - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/10 Úprava tramvajové tratě při nádraží Holešovice - návrh
622/-/11 Nádraží Holešovice - Výstaviště - návrh
622/-/30 Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů - návrh
622/-/31 Vltavská - Plynární - návrh

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/063/1003 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Nádraží Holešovice - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/063/1020 Záchytné parkoviště pro oblast Holešovice - Výstaviště - návrh

Železniční doprava
630/063/1008 železniční stanice/zastávka Praha-Bubny/Vltavská - návrh
630/063/1030 železniční stanice/zastávka Praha-Výstaviště - návrh
630/-/19 Konvenční železniční trať Vlečka Holešovického přístavu - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/-/1 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Kolektor
770/-/5 Kolektor 2. kategorie Holešovice - Bubny - návrh

Zásobování teplem
740/063/1001 Výtopna Holešovice - návrh
740/-/3 Tepelný napáječ Holešovice propojení a napojení na VT Holešovice - návrh
740/-/4 Tepelný napáječ VT Holešovice napojení na PTS - 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/063/8002 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/60 Nová ulice Brazilská
910-610/-/61 Nová ulice Jankovcova - sever
910-610/-/71 Propojení Dělnické ulice mezi Argentinskou a novou ulicí Brazilskou
910-610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí
910-621/063/1005 Druhý vestibul stanice metra Vltavská
910-622/-/10 Úprava tramvajové tratě při nádraží Holešovice
910-622/-/11 Tramvajová trať Nádraží Holešovice - Výstaviště
910-622/-/11 Tramvajová trať Nádraží Holešovice - Výstaviště
910-622/-/30 Tramvajová trať Vltavská - Holešovická tržnice - Komunardů
910-622/-/31 Tramvajová trať Vltavská - Plynární
910-622/-/31 Tramvajová trať Vltavská - Plynární
910-623/063/1003 Terminál autobusové dopravy Nádraží Holešovice
910-624/063/1020 Záchytné parkoviště pro oblast Holešovice - Výstaviště
910-630/063/1008 Praha-Bubny/Vltavská
910-630/063/1030 Praha-Výstaviště
910-630/-/10 Praha – Kralupy nad Vltavou
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-770/-/5 Kolektor Holešovice - Bubny
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STABILITA : transformační
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Nádraží Smíchov se strukturou hybridní v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu levého břehu Vltavy.
První zástavba se objevila na jihu lokality jako osada Zlíchov a na
severu se podél historické osady začala rozrůstat osada Smíchov,
původní cesta je patrná v dnešní struktuře veřejného prostranství
jako ulice Nádražní. Roku 1862 zahájilo provoz smíchovské nádraží,
železnice tak tvoří další výraznou lineární osu lokality. V 50. letech
minulého století byla původní budova nádraží nahrazena novou
umístěnou nepatrně jižněji. Lokalita byla v 90. letech dále výrazně
posílena výstavbou stanice metra. Ve východní části lokality
vznikala bloková zástavba navazující na strukturu Smíchova.
Součástí lokality je i areál lihovaru původně z 19. století, který byl po
znárodnění přestavěn na octárnu, kde byla v roce 2000 výroba
ukončena.
Metropolitní plán stanovuje vymezit jako metropolitní třídu
Nádražní ulici. Lokalita je ovlivněna lineárními tratěmi železnic.
Zástavba navazuje na blokovou strukturu Smíchova. Těžištěm
lokality je prostor před nádražní budovou s návazností na vymezený
park.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/747/2810 Smíchovské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/064/2325 Park u nádraží Smíchov - místní park
123/064/2394 Park na Hořejším nábřeží - 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: městský park - 1.7%, parkové sportoviště - 0.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/064/2164, 412/064/2165, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 449704m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/064/1026 MUK Lihovar - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/4 Dvorecký most včetně napojení - návrh
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/35 Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most) - návrh

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/064/1005 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Smíchovské nádraží - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/064/1028 Parkoviště P + R - Smíchovské nádraží s autobusovým terminálem - návrh

Železniční doprava
630/064/1004 překladiště City-logistický terminál Praha-Smíchov - návrh
630/064/1004 City-logistický terminál Praha-Smíchov - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/-/1 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh

Kolektor
770/-/12 Kolektor 2. kategorie Smíchov III - 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/064/8018 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.
800/064/8019 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-623/064/1005 Terminál autobusové dopravy Smíchovské nádraží vč. objektového parkoviště P+R
910-624/064/1028 Parkoviště P + R - Smíchovské nádraží s autobusovým terminálem
910-630/064/1004 City-logistický terminál Praha-Smíchov
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov
910-630/-/6 Praha – Beroun
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930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/12 Kolektor Smíchov III
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Z
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0/1.12
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Pod Konvářkou se strukturou hybridní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu nad smíchovským
nádražím.
Dlouho nebyla zastavěná a sloužila jako zahrady pro viniční
usedlost Konvářka. Počátkem 20. století došlo k výstavbě
průmyslových areálů, jedná se o areál bývalých skláren, které jsou
postupně přestavovány nebo doplňovány administrativními
budovami.
Lokalita je výrazně ovlivněna procházejícím Městským okruhem,
významnou ulicí je ulice Křížová. Metropolitní plán stanovuje doplnit
zástavbu podél uličních prostranství v souladu s charakterem
lokality.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/065/2166 69307m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a 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
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.49/1.64
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/5/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Radlice se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Radlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí a přechází na svahy Dívčích hradů a
Malvazinek.
Původně se v této lokalitě nacházelo vesnické jádro Radlic. Zástavba
se rozvíjela velmi pomalu. Na začátku 80. let území výrazně
ovlivnila výstavba Radlické spojky a metra napojené na Jihozápadní
Město, která si vynutila přestavbu celého území. Byly zbořeny staré
Radlice, dodnes se dochovala pouze kaple sv. Jana Nepomuckého. V
letech 2006–2007 zde byl postaven komplex kancelářských budov
dle projektu J. Pleskota.
Metropolitní plán stanovuje vymezit jako metropolitní třídu ulici
Radlickou s těžištěm lokality kolem stanice metra. Podél třídy je
vymezeno území pro dostavbu převážně solitérních budov. Na
východě lokality je sportovní areál.
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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.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 2.6%

200/ MĚSTO

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/066/2134 309070m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Lanovky
625/-/2 Radlická - Dívčí Hrady - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/066/8029 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-625/-/2 Lanovka Radlická - Dívčí hrady

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 066 - Radlice generováno 27-11-2015 | 12:58
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.35/1.85
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality U Libuše se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Krč, Lhotka, Libuš

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, je vymezená ulicemi
Novodvorskou a Libušskou vedenou v historické stopě.
První zástavba se začala formovat na severu lokality v 19. století v
podobě osady Nový dvůr, která je ve stávající struktuře dodnes
patrná.  Další výstavba typu bytových domů a administrativních
budov probíhala až v 90. letech 20. století směrem na jih od původní
osady.
Významnou osou je dnešní ulice Novodvorská. Metropolitní plán
stanovuje těžiště lokality jako významného veřejného prostranství v
okolí stanice metra.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/067/2060, 412/067/2167, 412/067/2168, 412/067/2266, 412/067/2271, Rozvojová plocha 414/067/2212,
414/067/2582 tvoří jedno území o rozloze 259184m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
 - návrh
610/-/62 Nové propojení Novodvorská - Libušská  - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/067/1012 stanice metra Libuš - návrh
621/067/1018 stanice metra Nové Dvory - návrh
621/067/1030 vestibul stanice metra Libuš - návrh
621/067/1031 vestibul stanice metra Libuš - návrh
621/067/1041 vestibul stanice metra Nové Dvory - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/-/3 Trasa metra III.D - územní rezerva

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/18 Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D) - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/067/1022 Parkoviště P + R - Nové Dvory
 - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/067/8034 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
910-621/067/1012 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/067/1018 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/067/1030 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/067/1031 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/067/1041 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-622/-/18 Tramvajová trať Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)
910-624/067/1022 Parkoviště P + R - Nové Dvory
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.18/1.16
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Roztyly se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Michle, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, která se na západě zvedá k
Michelskému lesu.
Dlouho nebyla zastavěná, nacházela se zde pouze samota
Pohlednice. Nachází se mezi původními osadami Horní a Dolní
Roztyly.  Drobná zástavba především sportovního charakteru se
objevuje na západě lokality v návaznosti na rekreační oblast
Kunratického lesa. V 60. letech 20. století lokalitu významně
ovlivnila výstavba Chodovské radiály a v následných desetiletí
výstavba stanice metra s terminálem autobusů MHD. Od počátku 21.
století dochází k velkému stavebnímu rozvoji především podél
Chodovské radiály, výrazná je nová administrativní budova T-
Mobile.  Metropolitní plán stanovuje území jižně od ulice Tomíčková
vymezit pro sportovní rekreaci. Dále stanovuje doplnit zástavbu
solitérními výškovými budovami. Významným krystalizačním
bodem lokality je prostor před stanicí metra.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/068/2082 120563m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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(5) Plochy produkce a infrastruktury zpravidla areálového typu
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby nebo navrženého typu struktury lokality v níž se plochy nachází, respektovat veřejná prostranství v případech
kdy jsou vymezena, vycházet ze zastavitelnosti stávající případně navazujícího stavebního bloku.

Transformační plocha 412/068/2083 97519m2

Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/068/1026 Parkoviště P + R - Roztyly
 - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a 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
910-624/068/1026 Parkoviště P + R - Roztyly

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 068 - Roztyly generováno 27-11-2015 | 12:59
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STRUKTURA MĚSTA : hybridní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0/2.72
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/8/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Opatov se strukturou hybridní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na převážně rovinatém terénu.
Původní zástavba, osada Litochleby, vznikla na severu lokality podél
historické cesty z Prahy již počátkem 14. století. V průběhu 18. století
tato osada postupně srostla s významnější sousední osadou Chodov
a tento jejich vztah se dále upevňoval až do poloviny 20. století. V
60. letech proběhly 2 fáze soutěže na sídliště Jižní Město, ve kterých
pokaždé uspěl architekt J. Krásný se spolupracovníky. Vítězné řešení
rozdělovalo celek sídliště do tří čtvrtí s centry podél páteřních
komunikací a s rozlehlým parkem uprostřed. Kompozice a umístění
parku sledovala trasu plánovaného metra C, právě nad stanicí
Opatov mělo vzniknout centrum obytného celku.
Významnou ulicí pro území lokality je ulice Chilská. Těžištěm
lokality je okolí stanice metra.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/069/2095 253580m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/20 Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město - návrh

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/069/1004 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Opatov - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/069/1023 Parkoviště P + R - Opatov I - návrh
624/069/1024 Parkoviště P + R - Opatov II - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/069/8024 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město
910-624/069/1023 Parkoviště P + R - Opatov I
910-624/069/1024 Parkoviště P + R - Opatov II
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STABILITA : transformační

2/6/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality V Korytech se strukturou hybridní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vršovice, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, z jihu je vymezená
železniční tratí.
Základní uliční síť s následnou řídkou zástavbou vznikla na počátku
20. století. V 60. letech byla lokalita na severu doplněna výstavbou
sportoviště. Území výrazně ovlivnila výstavba železničních tratí na
severu a jihu lokality.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby na plochách
průmyslových areálů v návaznosti na vymezenou síť veřejných
prostranství. Lokálně významnou je příčná ulice V Korytech
navazující na sousední obytné lokality.  Plán dále vymezuje těžiště
lokality u železniční zastávky a vyšší zástavbu podél železniční trati.
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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

Naplňovat potenciál území v souladu s typem struktury lokality a v souladu s prostorovou regulací vymezených transformačních a rozvojových
ploch.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet hybridní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně pravidelné, kompaktní bloky, výjimečně rozvolněné bloky středního měřítka. Veřejná prostranství jsou zřetelně oddělena od
neveřejných.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů nebo jednoznačně odděluje uliční prostranství a bloky.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří veřejně přístupné předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří pravidelnou síť. Měřítko uličních prostranství je převážně střední, výjimečně velké.
6/ Zástavba je středního až velkého měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a solitérních budov, nebo vyšších budov s
výrazným několikapatrovým soklem, který leží na uliční čáře.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet 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

Naplňovat potenciál transformační lokality.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

(3) Nové struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s navrženým typem struktury zástavby vymezit nová uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, vymezit stavební bloky,
nepřekročit maximální podíl veřejných prostranství, nepřekročit míru zastavění stavebního bloku.

Transformační plocha 412/070/2133 583411m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 35%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 6000m2 : 80%
bloky od 6000 do 12000m2 : 60%
bloky od 12000m2 : 50%

Transformační lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

Transformace města se stanovuje v jednotlivých plochách, pro něž lze stanovit samostatné podmínky, zejména podíl veřejných prostranství,
zastavitelnost stavebního bloku a podíl veřejné vybavenosti.

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
 - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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

Vytvářet plnohodnotnou síť zařízení veřejné vybavenosti v souladu s navrhovaným charakterem lokality a v návaznosti na významná veřejná
prostranství.

Veřejná vybavenost
800/070/8038 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 10% plochy pro občanskou vybavenost.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/684/1012 Praha-Eden
910-630/689/1032 Praha-Zahradní Město
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