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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.97/0.97
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/17
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Želivského se strukturou heterogenní 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 jižním svahu při ulici Vinohradská.  Struktura
zástavby a uliční síť navazující na pravidelnou blokovou zástavbu
Vinohrad a vznikala od 20. a 30. let 20. století.
 Veřejná prostranství v lokalitě tvoří pravidelnou uliční síť s hlavní
ulicí Vinohradskou, která se mírně zalamuje. Na Vinohradskou ulici
je připojených několik ploch náměstí (náměstí Jiřího z Lobkovic,
Hollarovo náměstí). Těžištěm lokality je křižovatka Želivského.
Kompozičně důležitá je také ulice Votická, která je v části zúžená
pouze pro pěší průchod.
Původní zástavba v lokalitě navazuje na bloky Vinohrad. Tvoří ji
bloky s vnitřní ulicí V Horní Stromce a domy podél ulice Soběslavská
s charakterem vinohradské blokové zástavby s odlišným
uspořádáním, "blokové zástavby v řadě". Současnou zástavbu
představují solitérní domy, především podél ulice Vinohradská, kde
je měřítko zástavby větší než v okolí. Dominantou je 90 metrová
výšková budova ze 70. let (Strojimport) a na terénním zlomu budova
hotelu. V lokalitě je také několik objektů občanské vybavenosti(ZŠ u
náměstí Jiřího z Lobkovic s historickým objektem bývalého reálného
gymnázia, školy u Hollarova náměstí).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/100/2116 Park u ulice Soběslavská - místní park
123/100/2064 Vnitroblok Soběslavská - místní park
123/100/2103 Park u ulice Kouřimská - místní park
123/100/2658 Park na náměstí Jiřího z Lobkovic - místní park na náměstí
123/100/2657 Park na Hollarově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 / Metro
621/100/1007 vestibul stanice metra Želivského - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/7 Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského) - 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
910-621/100/1007 Druhý vestibul stanice metra Želivského
910-622/-/7 Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 100 - Želivského generováno 27-11-2015 | 13:1
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STABILITA : stabilizovaná

2/5/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vinohrady, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na rovině podél Vršovické ulice, postupně přechází v
mírný svah stoupající k Vinohradské nemocnici. Původní regulace
území z 20. let autora M. Petrů byla v roce 1935 nahrazena plánem
Státní regulační komise, ten však nebyl vůbec realizován. V rámci
tzv. dvouletého plánu (1947-1948) začala výstavba podle plánu J.
Vančury. Další dostavba pak byla prováděna podle podrobného
územního plánu z r. 1956, vypracovaného Státním projektovým
ústavem pro výstavbu hl. m. Prahy, lokálně dostavováno od 70. let
20. stol. po současnost.
Veřejná prostranství jsou tvořena nepravidelnou sítí uličních

prostranství, doplněná o park ve volné zástavbě. Nejvýznamnější
ulicí je velkorysá osa ulice Vršovické, na kterou navazuje Kubánské
náměstí. V příčném směru lokalitu křižují ulice Bělocerkevská a
Litevská jako významné osy, určující kompozici zástavby.
Neprůjezdné části parku ve volné zástavbě jsou zpravidla vymezeny
objekty jako otevřené vnitrobloky.
Zástavba lokality představuje přechod mezi kompaktní blokovou
zástavbou a rozvolněnou modernistickou strukturou. Jižní část
lokality je tvořena souborem dvou řad bytových domů. Objekty jsou
orientovány kolmo na osu Vršovické, avšak řádková zástavba se do
ulice natáčí průčelím s komerčním parterem.  Významnou část
lokality tvoří školní areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/101/2022 Nové Vršovice - místní park
123/101/2708 Park na Kubánském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 32.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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622/-/7 Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského) - 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/-/7 Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)
910-622/-/7 Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 101 - Nové Vršovice generováno 27-11-2015 | 13:1
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2/12/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Koh-i-noor se strukturou heterogenní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v rovinatém terénu pod Vršovickým kopcem, z jihu je
uzavřena železnicí. Původní zástavbou v lokalitě byl komplex
vozatajských kasáren vystavený v letech 1880-1890. Počátkem 20.
století přibyly továrenské budovy v západní a severní (Koh-i-noor)
části lokality. V letech 1972-1977 bylo na místě kasáren vystavěno
sídliště Vlasta podle projektu Zdeňka Edela, Vlastibora Klimeše a
Josefa Lavičky.
Hlavní osou lokality je ulice Vršovická. Veřejná prostranství tvoří
kombinace uličních prostranství a parku ve volné zástavbě.
 Zástavba lokality je různorodá. Sídliště Vlasta je tvořeno deskovými
domy, které jsou spojeny podnoží a doplněny o objekty občanské
vybavenosti. Zástavba je doplněna o průmyslové areály menšího
měřítka a obchodní centrum Eden.
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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: park ve volné zástavbě - 12.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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
610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu - návrh
610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/33 Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická - 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
910-610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu
910-610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
910-622/-/33 Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická
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Strašnice - 103

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.75/0.76
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vinohrady, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při čtvrťových třídách V Olšinách a Průběžná.
Zástavba vznikala postupným rozrůstáním původního vesnického
jádra Strašnic, které se nacházelo přibližně v místech dnešního
parku Gutovka. Původní jádro se nejprve rozšiřovalo ve formě
zástavby rodinných domů ve 20. letech 20. století, která byla ve 30.
letech doplňována o bytové domy uspořádané do bloků. Po válce
byla struktura doplňována výstavbou panelových domů, nejdříve na
nezastavěném území podél ulice Krupská, později na místě původní
vesnické zástavby Starých Strašnic, které byly asanovány.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno uličním rastrem, který je
místy doplněn o park ve volné zástavbě. Ulice V Olšinách rozděluje
lokalitu na dvě části, severní s pravidelnou uliční sítí jižní část má
uliční síť nepravidelnou, ovlivněnou původní strukturou Starých
Strašnic, hlavní ulicí je zde ulice Průběžná. Charakteristické jsou
veřejné předzahrádky deskových domů v ulici Průběžná.
Zástavba lokality je různorodá, kombinující principy města a obytné
periferie. Dominantně působí panelové domy na rohu ulic Na Hroudě
a Průběžná a v ulici Svojetická. Výraznými stavbami je stará
strašnická škola a vozovna Strašnice.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/103/2784 Park Gutovka - lokalitní park
123/103/2344 Hřbitov na Vinohradech - lokalitní park
123/103/2525 Park u nádraží Strašnice - místní park
123/103/2040 Park u metra Strašnická - místní park
123/103/2021 Strašnice - místní park
123/103/2534 Park v ulici Krátká - místní park
123/103/2084 Park U ulice na Hroudě - místní park
123/103/2601 Park Pod Rapidem - 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 - 10.7%, hřbitov - 11%, městský park - 3.1%, parkové sportoviště - 1.6%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/103/2250 7634m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se

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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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

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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Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.27/1.27
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vinohrady

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, v přímé návaznosti na ulici
Vinohradská. V jihozápadním cípu lokality se nachází Evangelický
hřbitov z konce 18. století. V 90. letech byl v lokalitě postaven dle
jednotné kompozice obytný soubor a komerční centrum Vinice.
Hlavní veřejné prostranství je náměstí při ulici Vinohradská.
 Lokalita je po obvodě vymezena uličními prostranství, uvnitř
lokality má charakter parku ve volné zástavbě.
 Zástavba lokality je tvořena bytovými domy. Dominantou je
komerční centrum Vinice, které zahrnuje dvojici výškových obytných
budov, doplněné o elipsovitou nárožní budovu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/103/2344 Hřbitov na Vinohradech - lokalitní park
123/104/2407 Sídliště Vinice - 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 - 27%, hřbitov - 11.3%, městský park - 0.5%, zpevněná plocha, plocha těžby
- 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 104 - Sídliště Vinice generováno 27-11-2015 | 13:1



Z04 O [ S ]
Sídliště Vinice - 104

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/16 Počernická - 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/-/16 Tramvajová trať Počernická
910-622/-/16 Tramvajová trať Počernická
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v rovinatém terénu, ze tří stran je uzavřena železnicí a
jižní spojkou, ze severu na lokalitu navazuje sídliště Skalka. Ve 30.
letech 20. století začala v místě vznikat zástavba rodinných domů a
v poválečném období byla doplňována o zástavbu bytových domů
uvnitř i na okrajích lokality a areál školy v blízkosti Jižní Spojky.
 Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací klasické uliční sítě
doplněné o park ve volné zástavbě.
Zástavbu v lokalitě tvoří samostatné a řadové rodinné domy, vyšší
deskové bytové domy u ulice Na Padesátém a bodové bytové domy
uvnitř lokality podél ulice Doubravčické.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/105/2039 Sídliště Skalka II. - 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 - 12.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jih od ulice V Olšinách. Nejstarší zástavba v
lokalitě se nachází v místech Nových Strašnic podél ulice
Novostrašnické, dále vznikla zástavba podél ulice V Rybníčkách,
Úvalská a Na výhledech. Tyto oddělené části pak od 50. let doplnila a
propojila zástavba panelových domů.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě. Hlavní ulicí lokality je ulice V Olšinách, která ji
ohraničuje ze severu.
Zástavba je různorodá.  Tvoří ji samostatné a řadové rodinné domy a
panelové bytové domy a areály vybavenosti. Dominantou je hotel
Juno na ose ulice Solidarity.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/106/2411 Relaxační park a minigolf Gutovka - lokalitní park
123/106/2399 V Rybníčkách - 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 - 30.6%, městský park - 6.8%, parkové sportoviště - 1.2%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu ve východní části města.
Lokalita je považována za první sídlištní celek realizovaný v Praze
po 2. světové válce. Plán sídliště (F. Jech, H. Majer, K. Storch) z roku
1947 byl realizován v letech 1948-1950. Z pozdější doby pochází
stavba hotelu Solidarita od J. Machoně v severozápadní části
lokality.
Hlavním kompozičním veřejným prostranstvím v lokalitě je středový
park Solidarita, na který jsou navázány veřejné a obchodní budovy.
Ze severu a z jihu lokalitu uzavírají významné ulice V Olšinách a
Černokostelecká. Ostatní ulice v lokalitě tvoří ortogonální rastr
vytvářející bloky s podélnou pěší prostupností. V západní části
lokality je prostor mezi domy tvořen parkem ve volné zástavbě.
 Zástavba v lokalitě je tvořena řadovými domy se samostatnými
zahradami a vyššími bytovými domy. Při ulici Černokostelecká tvoří
bytové domy veřejné předzahrádky. Dominantou v lokalitě je hotel
Solidarita.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/107/2403 Solidarita - místní park
123/107/2579 Park u ulice Solidarity - místní park
123/107/2783 Park u ulice Novostrašnická - 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 - 13.3%, městský park - 8.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, na sever od ulice
Černokostelecká. Zástavba v lokalitě se začala rozvíjet v návaznosti
na tuto ulici, která přechází ve Vinohradskou a vede až do
samotného centra. Původní zástavbu tvoří rodinné domy. Později
byla lokalita v části na západ od ulice Tuklatská doplněná převážně
panelovými domy.
Hlavní  osou veřejných prostranství  v  lokal i tě  je  ul ice
Černokostelecká, která ji ohraničuje z jihu. Kompozičně důležitá je
ulice Tuklatská, která navazuje na Park Na Solidaritě a dělí lokalitu
na dvě části, ve východní části tvoří veřejná prostranství uliční síť a
parkově upravené veřejně přístupné vnitrobloky, ve východní části se
nachází park ve volné zástavbě.
 Zástavba v lokalitě je různorodá. Tvoří ji samostatné a řadové
rodinné domy, bloky činžovních domů podél ulice Černokostelecká a
panelové domy ve východní části. Dominantou je bodový dům u
Černokostelecké.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/108/2413 Zborov - místní park
123/108/2804 Vnitrobloky Černická - místní park
123/108/2805 Vnitroblok Kounická  - 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 - 14.9%, městský park - 5.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází podél ulice Olšanská a je ohraničená Olšanským
náměstím a stoupá východním směrem k ulici Jana Želivského.
Uliční prostranství plynule navazuje na přístupné předprostory
jednotlivých solitérů, pro Olšanskou ulici je typické uspořádání
domů do hřebínku, což vytváří rytmus této ulice. Objekty Central
Parku vytváří uzavřený obytný soubor.
Zástavbu tvoří solitéry a je výškově i objemově různorodá. Při křížení
s ulicí Jičínská se nachází kostel sv. Rocha s přilehlým parkem, na
protilehlé straně pak areál školy. Dále směrem k ulici Jana Želivského
tvoří zástavbu administrativní objekty a objekty vybavenosti.
Dominantou je věž Ústřední telekomunikační budovy ze 70. let (18
podlaží, 78 metrů) a v průhledu pak Žižkovská věž. Výškově také
vyčnívají z druhého plánu Olšanské ulice věže souboru Central Park.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/109/2735 Park u Nákladového nádraží Žižkov - místní park
123/109/2504 Park u kostela sv. Rocha - místní park
123/109/2736 Park na Olšanském náměstí - místní park

Další požadavky:
null

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 - 4.3%

200/ MĚSTO

Další požadavky:
null

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

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Další požadavky:
null

Odůvodnění:

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.

Základní požadavky:
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Další požadavky:
null

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.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Odůvodnění:

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/101 Úprava ulice Jana Želivského - návrh

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

Odůvodnění:

Rozvíjet 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

Odůvodnění:

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

Odůvodnění:

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/-/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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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu mezi parkem Židovské
pece a transformační lokalitou Nákladové nádraží Žižkov a navazuje
na zástavbu Jarova.  Lokalita vznikala okolo severní části ulice Na
Jarově a Za Vackovem v první čtvrtině 20. stol. Strukturu doplnila
další zástavba rodinných domů do roku 1938. Několik rodinných a
bytových domů bylo doplněno během posledních dvaceti let.
Veřejná prostranství jsou tvořená uliční sítí, stavební bloky mají ve
východní části drobnější měřítko než v té západní.
Zástavbu tvoří samostatné i řadové rodinné domy a bytové domy.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/110/2140 94080m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka) - 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.

Veřejná vybavenost
800/110/1506 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 3, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Malešice, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 3, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na konci ulice Koněvova u ulice Spojovací, která
propojuje Jarov s Vysočany a Palmovkou a jako ulice Českobrodská
dále pokračuje k Hrdlořezům a do Kyjí. Až do 70. let zůstala lokalita
nezastavěná, poté vznikly solitérní objekty školy a trojúhelníková
budova dnešního autoservisu. Většinu místa zabírala rozsáhlá
zahrádková osada. Po roce 89 přestaly být pozemky v majetku
města, zahrádková osada zanikla a na místě vznikl obchod s
přilehlým parkovištěm a ve vedlejší lokalitě obytný soubor. Součástí
lokality je místo pro křižovatku pro dopravní napojení Nákladového
nádraží Žižkov na ulici Spojovací.
Veřejná prostranství tvoří ulice a předprostor školy na ose ulice
Koněvova.
Zástavbu tvoří areály občanské a komerční vybavenosti.
Dominantou je věž školy na ose ulice Koněvova.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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
610/111/1024 MUK Hrdlořezy - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh
610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka) - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
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2/5/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v mírném východním svahu směřujícím v místě bývalé
zahrádkové osady. Od počátku 21. století je v lokalitě budován
obytný soubor Zelené město. Hlavním kompozičním principem
souboru je park, procházející středem lokality v západovýchodním
směru. Toto veřejné prostranství odděluje dvě hlavní fáze výstavby
obytného souboru.
Hlavní ulicí je ulice Spojovací, která lokalitu vymezuje ze západu,
ostatní ulice mají spíše charakter přístupových cest k domům.
Prostupnost lokality dále doplňuje systém pěších propojek.
Zástavbu lokality tvoří bodové bytové domy a komerční objekt pří
ulici Spojovací.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/112/2456 Park V Třešňovce - 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 - 20.6%, městský sad - 0.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.5%, parkový les na
lesních pozemcích - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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2/4/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Vysočany, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v mírném severním svahu pod hřebenem Vítkova, který
jí uzavírá z jihu. Ze severu je uzavřena neprostupným železničním
koridorem. Zástavba v lokalitě začala vznikat ve 20. letech na křížení
dnešních ulic Novovysočanská a Spojovací, které byly v té době
významnými spojnicemi. Zástavba se během 30. let rozšiřovala
podél Novovysočanské ulice. V 50. letech byla dotvořena výstavba
západní části lokality.
Veřejná prostranství  v  lokalitě  jsou tvořena uliční  sítí .
Nejdůležitějším prostranstvím je Vysočanské náměstí, které se
nachází v jádru struktury. Veřejná prostranství jsou v jádru
vymezená v principu města, který je po okrajích doplněn o princip
předměstí a obytné periferie.
Zástavba lokality je různorodá. Je tvořená bytovými domy
seskupenými do uzavřených bloků, řadovými rodinnými domy v
zahradách a bodovými i deskovými bytovými domy s volně
přístupnými částmi stavebního bloku.
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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 - 1.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.23/0.23
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Rokytky ve Vysočanech na místě mlýna
na Rokytce, pod zalesněným svahem. Do roku 2000 lokalita nebyla
intenzivně využívána. Původní zástavba venkovského charakteru
lemuje ulici Podvinný mlýn. Po roce 2000 došlo k výstavbě obytného
souboru v přímé návaznosti na park Podviní a říčku Rokytku.
Ze severu je soubor lemován veřejným uličním prostranstvím,
vymezeném původní zástavbou vesnického charakteru. Na ni
navazují vstupy do obytného souboru Podvinný mlýn.
Samotný soubor je tvořen samostatně stojícími bytovými domy
zalomeného půdorysu, vymezujícími polouzavřená prostranství.
Uvnitř souboru jsou prostranství parkově upravena nebo slouží jako
zklidněné vnitřní obslužné komunikace. Přírodní osou lokality je osa
říčky Rokytka, důležitá je také vazba na Park Podviní. Zástavbu tvoří
původní nízkopodlažní vesnická zástavba podél ulice Podvinný mlýn
a obytný soubor solitérních bytových domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/114/2170 Park Podvinní - návrh - lokalitní 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 - 53.3%, parkové sportoviště - 5.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.1%, vodní plocha a vodní tok - 2.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/114/5049 23776m2

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:

512/-/4107 LBC Podvinný mlýn - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
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512/-/5038 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Prosek, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi Proseckými skálami a Vinicí Máchalka.
Původně se v místě nacházely usedlosti Kundratka a Pekařka, které
byly nahrazeny rodinnými domy a areály.
Veřejné prostranství tvoří uliční prostranství, ortogonální síť se
postupně zužuje do údolí. Zástavbu tvoří solitérní rodinné domy,
bytové domy a areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/115/2183 Park u ulice Fr. Kadlece - lokalitní 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 - 5.7%, 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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/115/2217 10524m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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
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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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STABILITA : stabilizovaná

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu pod Okrouhlíkem.
Nejstarší zástavbu tvořily usedlosti Kolínská, Skořepka a Stírka,
kolem které se ve 30. letech 20. století začala tvořit zástavba
rodinných domů. V 80. letech původní usedlost ustoupila zástavbě
panelových domů. Výrazným prvkem lokality je mimoúrovňová
křižovatka.
Veřejná prostranství  v  lokalitě  jsou tvořena uliční  sítí ,
nejvýznamnější  je  čtvrťová třída Zenklova.
Zástavbu tvoří rodinné domy a panelové bytové bodové a deskové
domy.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu. První zmínky o osadě
Kobylisy se objevují v roce 1297. Rostlá zástavba vznikala kolem
dnešní ulice Klapkova. V návaznosti na původní osadu se ve 20.
letech 20. stol. začala formovat zástavba rodinných domů.
Původní zástavba má nepravidelnou síť ulic bez náměstí, nová uliční
síť je pravidelná. Významnou ulicí je ulice Klapkova historické stopě
původní cesty. Veřejná prostranství jsou vymezena v principu města
a předměstí.
Zástavbu v lokalitě je různorodá, tvoří ji rodinné domy v uzavřených
blocích, samostatné rodinné domy a několik vyšších bytových domů.
Výšková hladina je 2-4 NP s obytným podkrovím. V lokalitě se
nachází několik solitérních staveb (škola, koupaliště).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/117/2114 Park před katastrálním úřadem - 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 - 0.9%, parkový les na lesních pozemcích - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/6 Kobylisy - Bohnice - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice
910-622/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.61/0.61
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jihozápadním svahu podél ulice
Trojská, kde se od 20. letech 20. stol. formovala první struktura
zástavby. Postupně byla lokalita doplňována zástavbou rodinných
domů.
Uliční síť je nepravidelná, bez významnějších prostranství, veřejná
prostranství. Zástavbu lokality je různorodá, tvoří ji starší rodinné
domy s charakterem vesnické řadové zástavby, rodinné domy
obklopené zahradou a na jihu lokality několik vyšších bytových
domů.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/6 Kobylisy - Bohnice - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.5/0.5
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozkládá kolem Kobyliského náměstí, které se nachází na
křížení hlavní kompoziční osy ulici Horňátecká – Nad Šutkou a ulice
Pod Sídlištěm – Čimická. Nejstarší zástavbou jsou rodinné domy ve
východní části lokality, které navazovaly na zástavbu Starých
Kobylis při ulici Klapkova. Ve stejné době se rozvíjela zástavba v
západní části a při Kobyliském náměstí. Kompozice lokality byla
dotvořená poválečným sídlištěm, které bylo vymezeno Regulačním a
zastavovacím plánem Státní regulační komise z roku 1938.
Zástavbu samotnou navrhli v roce 1947 V. Jetel, J. Kincl, F. Marek, L.
Marek, M. Olexa a M. Tryzna. Výstavba proběhla v období tzv.
dvouletky (1947-1948).
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno kombinací uliční sítě a
parku ve volné zástavbě. Bloky poválečného sídliště mají charakter
parku ve volné zástavbě s vnitřní sítí pěších cest. Těžištěm lokality je
Kobyliské náměstí.
Zástavba lokality je tvořena bytovými domy formy řádkového
zastavení, reagují na sklon terénu i uliční síť starších stavebních
bloků. Nepravoúhlé bloky domů v západní části lokality mezi ulicemi
Přemýšlená, Čimická a Služská tvoří zástavba převážně řadových
rodinných domů, ve východní části pak samostatné i řadové rodinné
domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/119/2115 Park u ulice Uzavřená - místní park
123/119/2419 Kobylisy - 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 - 27.6%, městský park - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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622/-/6 Kobylisy - Bohnice - 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/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 119 - Kobylisy generováno 27-11-2015 | 13:4
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při ulici Čimická v jižním svahu. Místo nese
název po původní usedlosti Šutka, která se nacházela v místech
dnešního areálu školy v ulici Na Šutce. Od druhé čtvrtiny 20. Století
se lokalita rozvíjela zástavbou rodinných domů a v 70. a 80. letech
bylo postaveno několik panelových domů, jak ve stavebních blocích s
parkem ve volné zástavbě, tak jako doplnění stavebních bloků se
zástavbou rodinných domů.
Veřejná prostranství jsou tvořená kombinací uličních prostranství a
parku ve volné zástavbě.
Zástavba je různorodá, a to i výškově. Tvoří ji rodinné domy, bodové
i deskové panelové domy, areály občanské vybavenosti a rekreace, z
nichž nejvýraznější je plavecký areál na severozápadní straně.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/728/2215 Pusté vinice  - čtvrťový park
123/120/2474 Sídliště Šutka I. - místní park
123/120/2094 Park K sadu - 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 - 21.4%, městský park - 4.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/120/5034 13232m2

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:
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512/-/3016 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

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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2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Kobylisy, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v jižním svahu při okraji Čimického háje. Zástavba v
lokalitě začala vznikat podél ulic Neratovická, Třeboradická a
Veleňská současně s výstavbou Kobylis ve 30. letech. V 70. a 80.
letech se rozšířila o zástavbu panelových domů.
Veřejné prostranství je tvořeno nepravidelnou uliční sítí, která je
místy doplněna o park ve volné zástavbě. Veřejná prostranství jsou
vymezena v principu předměstí a obytné periferie.
Zástavbu lokality tvoří převážně rodinné domy a panelové domy.
Výrazným objektem je areál SŠ a VOŠ a domov důchodců. Na okraji
Čimického lesa se nachází zahrádková osada.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/121/2483 U Čimického háje - 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 - 18.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/6 Kobylisy - Bohnice - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při ulici Čimická v těsné blízkosti Sídliště
Bohnice, na jižním svahu s výhledem do Pražské kotliny. Ze severu je
lokalita vymezena dopravně frekventovanou ulicí K Pazderkám. Do
90. let 20. století byla lokalita nezastavěna, nacházel se zde ovocný
sad v návaznosti na usedlost Vavrouška. Zástavba obytným
souborem Velká Skála (podle urbanistické koncepce arch. Valtra,
Mrázka a Malinského) v této lokalitě vznikala na konci 20. Století.
Hlavní kompoziční osou, procházející obytným souborem v

severojižním směru je ulice Velká Skála. Na ni navazuje pravidelná
uliční síť, sledující vrstevnice svahu. Veřejná prostranství jsou
vymezená v principu města a předměstí.
Zástavbu tvoří samostatné i řadové rodinné domy a bytové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/122/2812 Sídliště Velká Skála - 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 - 28.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

512/-/5199 LBK Pod Havránkou - Čimická - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 122 - Velká Skála generováno 27-11-2015 | 13:4



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Podhajské pole - 123

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v rovinatém terénu při severním okraji Prahy. Nejstarší
zástavba začala vznikat na počátku 20. století v dnešní ulici Pod
Čimickým hájem a v ulici Na Hranicích a jednalo se o vily pro
zaměstnance Bohnického ústavu. Dále se lokalita rozrostla k dnešní
ulici Podhajské pole. V 70. letech vznikla zástavba panelových domů
na jih od ulice K Ládví a řadové rodinné domy ve východní části. Ve
středu lokality se nachází domov důchodců.
Veřejné prostranství v lokalitě tvoří uliční síť a u větších bloků se
z á s t a v b o u  p a n e l o v ý c h  d o m ů  p a r k  v e  v o l n é  z á s t a v b ě .
Charakteristický je prostor mezi vilami mezi ulicemi Pod Čimickým
hájem a Podhajským polem, kde přilehlé části k domům jsou
využívány jako nepřístupné zahrady a střed je veřejně přístupný
park.
Zástavbu lokality tvoří samostatné i řadové rodinné domy, dále
panelové bytové domy a v ulici K Ládví nížší objekty vybavenosti. V
ulici Na Hranicích ve středu lokality je dominantní areál domova
důchodců, v jihovýchodní části lokality je rozsáhlé sportoviště.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/123/2835 Podhajské pole - místní park
123/123/2102 Park u ulice Kováčova - místní park
123/123/2101 Park Podhajské pole - 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 - 18.3%, městský park - 1.9%, parkový les na lesních pozemcích - 0.4%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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.

Rozvojová plocha 414/123/2074 33748m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

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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(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.

Rozvojová plocha 414/123/2050 16740m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
 - 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/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
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INDEX VYUŽITÍ
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[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na severním okraji Prahy, na hraně Čimického údolí.
Navazuje na původní vesnické jádro obce, které leželo na severním
břehu čimického rybníka. Z původního jádra se ve 30. letech začala
rozrůstat zástavba rodinných domů na severozápad a jihovýchod. V
80. letech byla nejstarší zástavba asanována a překryta zástavbou
sídliště, čímž se zástavba rodinných domů rozdělila na dvě části.
Severozápadní část byla posléze, v 80. letech, doplněna zástavbou
řadových domů.
Veřejná prostranství v lokalitě tvoří ortogonální síť uličních
prostranství, v severovýchodní části pak park ve volné zástavbě.
Těžištěm lokality je ulice Čimická a její křížení s ulicí Na Zámkách, v
místě původního vesnického jádra.
Stanovuje se doplnění zástavby v principu zahradního města při
hraně Bohnické léčebny, s důrazem na prostupnost do sousední
krajinné lokality, a zástavba pří východním okraji, mezi sídlištěm a
zástavbou rodinných domů, také v principu předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/124/2864 Sídliště Čimice I. - 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 - 9.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/124/2139 916m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Rozvojová plocha 414/124/2137 9428m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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:
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(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 412/124/2028 87002m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/124/2029 44441m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/124/2072 17376m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

(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 412/124/2213 7940m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - 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.

Veřejná vybavenost
800/124/2013 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
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930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/1 Přeložka plynovodu VTL Bohnice - Čimice (SOKP519)
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 124 - Čimice generováno 27-11-2015 | 13:4



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Podbaba - 125

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.5/0.52
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží pod svahem vrchu Baba. K nejstarší zástavbě začalo
docházet kolem usedlosti Juliska. Jižní část lokality byla zahrnuta do
regulace Dejvic od A. Engela, která však nebyla dodržena. Ve 30.
letech vznikaly v lokalitě převážně průmyslové objekty (sladovna,
garáže elektrických podniků), jižní část byla posléze zastavěna
areálem posádkového velitelství hradní stráže a na místě bývalé
usedlosti Juliska vznikl sportovní stadion. Nejnovější zástavbou je
obytný soubor Podbaba.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou převážně příjezdové cesty k
objektům a areálům, významnou ulicí je čtvrťová třída Podbabská.
Zástavbou lokality jsou převážně solitéry a areály. V severní části
lokality je obytný soubor tvořený deskovými domy. Dominantní je v
lokalitě stadion Juliska, postavený ve svahu vrchu Baba.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 125 - Podbaba generováno 27-11-2015 | 13:4



Z04 O [ S ]
Podbaba - 125

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 125 - Podbaba generováno 27-11-2015 | 13:4



Z04 O [ S ]
Podbaba - 125

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/125/2171 Park Juliska - 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 - 6.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/125/2006 41054m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

Krajina a parky
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Transformační plocha 411/125/5206, 411/125/5207, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 21077m2, 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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/14 Nádraží Podbaba - Suchdol - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/125/1005 Transformační stanice 110/22kV  Dejvice - 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.
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
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/125/1005 TR 110/22 kV Dejvice
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2/2/16
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Střešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu mezi ulicemi Střešovická
a Patočkova. Struktura vychází z původní vesnice Malé Střešovice a
prostoru okolo původních usedlostí. Během první čtvrtiny 20. století
došlo k překrytí původních struktur navrhovanou zástavbou
rodinných domů, které v severní části přechází v Ořechovku. Do
poloviny 20. století byla většina bloků vymezena. Ve třetí čtvrtině 20.
století byla struktura doplněna o solitérní výstavbu kolejí Kajetánka
a nízkopodlažní řadovou zástavbou. V průběhu 80. let došlo k
asanacím v rámci původního vesnického jádra a nahrazení
bytovými domy v návaznosti na budovanou sídlištní zástavbu v
sousední lokalitě Sídliště Ministerstva vnitra.
Veřejná prostranství jsou vymezena v principu města a předměstí.
Jedná se o nepravidelnou síť ulic kolem hlavní ulice Na Petynce.
Zástavbu tvoří řadové bytové domy, samostatné rodinné domy a
fragmenty původních vesnických domů a usedlosti. Výškovou
dominantou lokality jsou koleje Kajetánka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/126/2275 Zahrada Kajetánka - místní park
123/126/2126 Park Na Petynce - místní park
123/126/2197 Park Malovanka - místní park
123/126/2326 Brusnice - 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 - 8.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.7%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%, jiná
plocha s vegetací - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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2/5/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v severním svahu mezi čtvrťovými třídami
Bělohorská a Patočkova. Regulace byla navržena Ladislavem
Machoněm na základě soutěže v roce 1934. Řádková zástavba
severního svahu mezi ulicemi Bělohorská a Patočkova nahradila
původně uvažovanou blokovou strukturu, nicméně domy stále
utvářejí logické bloky a definují uliční prostranství. Nedokončený
soubor byl po válce dle regulace doplněn domy v duchu
socialistického realismu.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno několika podélnými, šikmo
ke svahu klesajícími, ulicemi na úzké bloky. Domy jsou do nich
umístěny příčně, od ulice k ulici tak, aby jejich fasády vymezovaly
uliční čáru. Mezi domy se nachází plotem uzavřené zahrady. Uliční
prostranství má zalamovanou hranu, protože domy k němu nejsou
kolmé, ve vzniklých zálivech mají budovy předprostor. Středem
lokality po spádnici prochází prudce svažitá hlavní ulice Pod
Královkou se stromořadím.
Zástavba lokality je tvořena bytovými domy. Domy jsou podobné,
přestože vznikaly postupně a dle návrhu různých architektů.
Regulace umožnila v nedokončených blocích změnu struktury, aniž
by se narušil charakter souboru. Uvnitř struktury tak mohly
vzniknout školky, školy a velká břevnovská poliklinika na západě
lokality. U Patočkovy ulice jsou některé domy propojeny podélnými
podnožemi s obchodním parterem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/127/2098 Park u ZŠ Duhovka - místní park
123/127/2788 Park Pod Marjánkou - 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 - 3.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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Kladenská - 128
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.64/0.64
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/3/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Veleslavín, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v jihovýchodním svahu nad Dejvicemi. Zástavba
lokality začala vznikat ve 20. letech 20. století podél ulice
Kladenská, která byla až do výstavby Sídliště Červený vrch a
Evropské třídy jedinou spojnicí Dejvic a Veleslavína. Zástavba
vznikala až do 50. let 20. století. Současnou lokality je stanice metra
A Bořislavka.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena pravidelnou ortogonální
sítí ulic, nejvýznamnějšími ulicemi je metropolitní třída Evropská a
ulice Kladenská a s ní rovnoběžná ulice Na Dlouhém lánu. Kolmá na
ně je osa středového parku směřující k objektu vybavenosti. Ulice
tvoří bloky vyplněné soukromými zahradami nebo parky.
Zástavba v lokalitě je tvořena rodinnými domy se zahradou a
bytovými domy s veřejnými předzahrádkami. Zástavba lokality je
dotvořena areály a stavbami občanské vybavenosti, dominantní je
zimní stadion Hvězda.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/128/2369 Park za stadionem Hvězda - místní park
123/128/2089 Park před stadionem Hvězda - místní park
123/128/2891 Vnitroblok Bořislavka - místní park
123/128/2892 Park Bořislavka - místní park
123/128/2893 Park K Lánu - 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: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.3%, městský park - 7.6%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/128/5059 2937m2

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/8 Praha – Kladno

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 128 - Kladenská generováno 27-11-2015 | 13:5



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Na Větrníku - 129

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Veleslavín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném svahu nad Dejvickým potokem. Jedná
se o krajní část Sídliště Petřin. V meziválečném období bylo
uvažováno o zástavbě zahradním městem. Do poloviny 20. století
došlo k zástavbě rodinnými domy dle původní kompozice. Druhou
fází, realizovanou v letech 1959 až 1965, byla dostavba volnou í
zástavbou, kdy byla doplněna zástavba podél hlavní třídy Na
Petřinách. Autory jsou Ing. Arch V. Mixa a Ing. arch. E. Benda.
Struktura veřejných prostranství vychází z původní kompozice s
osou v třídě Na Petřinách. Ve východní část se nachází parkově
upravený pruh, který zástavbu odděluje od přiléhající Vojenské
nemocnice. Zástavba je tvořena bytovými domy a samostatnými i
řadovými rodinnými domy.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Veleslavín, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při metropolitní třídě Evropská a mírně se
svažuje na východ, směrem do Dejvic. Nejstarší zástavbou bylo
původní vesnické jádro Vokovic, které se z velké části nedochovalo,
dochoval se pouze dvůr v ulici Ke Dvoru u Litovického potoka.
Lokalita se dále rozvíjela zástavbou panelových domů a areálu
Univerzity Karlovy. V lokalitě se nachází nádraží a stanice metra A.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, osou lokality je
ulice Evropská.
Zástavba je velmi různorodá, a to i výškově. Tvoří ji původní statek,
areál UK, včetně sportovního areálu i administrativní a další bytové
domy.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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.

(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 412/130/2202 7175m2

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

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/5070 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5071 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/130/1007 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Veleslavín - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/130/1029 Parkoviště P + R - Veleslavín s autobusovým terminálem
 - návrh

Železniční doprava
630/130/1028 železniční stanice/zastávka Praha-Veleslavín - 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.

Veřejná vybavenost
800/130/2016 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: rekreační vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-623/130/1007 Terminál autobusové dopravy Veleslavín vč. objektového parkoviště P+R
910-624/130/1029 Parkoviště P + R - Veleslavín s autobusovým terminálem
910-630/130/1028 Praha-Veleslavín
910-630/-/8 Praha – Kladno
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Dolní Liboc se strukturou heterogenní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na úpatí Libockého kopce u Libockého rybníka.
Původně se jednalo o zemědělskou zástavbu s hospodářskými statky.
K zástavbě rodinnými domy docházelo v průběhu 20. a 30. let 20.
století. Územní plán hl. m. Prahy z roku 1986 rozhodl o výstavbě
sídliště mezi ulicemi U Stanice a Libocká a na místě původní rodinné
zástavby při ulici Pavlovská, tento záměr byl realizován. Po roce
2000 se zástavba rozrostla o obytné soubory na místě původního
zemědělského statku a zahradnictví.
Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě. Hlavní ulicí v lokalitě je ulice Libocká.
Zástavba v lokalitě je tvořena bodovými bytovými domy v západní
části uspořádanými do uskakujících řad. V severní části lokality je
pozůstatek zástavby rodinnými domy se zahradami.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/131/2854 Dolní Liboc II. - místní park
123/131/2001 Dolní Liboc I. - 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 - 41.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

512/-/5071 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva

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
910-630/673/1021 Praha-Liboc
910-630/-/8 Praha – Kladno
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nová Šárka se strukturou heterogenní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Nová Šárka leží na jižní plošině na hraně Šáreckého údolí.
Vesnická zástavba začala vznikat na konci 19. století v centrální
části lokality podél ulice Libocká. V průběhu 20. a 30. let 20. století
se rozšiřovala na východ i na západ formou bloků zahradního města,
v 50. letech byla zástavba doplněna bytovými domy, které však
respektují měřítko i urbanistickou koncepci celku.

Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena pravidelnou ortogonální
sítí ulic, která tvoří bloky vyplněné soukromými zahradami nebo
parkem ve volné zástavbě. Uliční prostranství je vymezeno plotem
nebo přilehlým parkem ve volné zástavbě.

Zástavba v lokalitě je tvořena rodinnými domy o výšce 2 NP se
zahradou a bytovými domy s veřejnými předzahrádkami o výšce 4
NP. Stavební čára je otevřená, není shodná s čárou uliční. Plošně
dominantní je v lokalitě stavba Vozovny Vokovice ze 30. let a areál
základní školy v ulici Vlastina.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/132/2683 Hřbitov v Liboci - 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: hřbitov - 4.9%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/132/2281 20143m2

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva

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/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
910-630/673/1021 Praha-Liboc
910-630/-/8 Praha – Kladno
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0.6/0.78
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v západní části Prahy na hraně Šáreckého údolí, při
metropolitní třídě Evropská. Lokalita se začala rozvíjet po válce,
nejprve zástavbou rodinných domů, v 70. a 80. letech zde bylo
vystavěno Sídliště Na Dědině, autorem urbanistické koncepce
sídliště je Ing. arch. Karel Koucký.
Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě. Veřejné prostranství Sídliště Na Dědině je tvořeno
parkem ve volné zástavbě se středovou komunikací obsluhujícími
jednotlivé objekty, tím jsou vytvořeny klidové meziprostory
panelových domů. Dvě fáze výstavby sídliště jsou od sebe odděleny
centrálním parkem. Těžištěm lokality je ulice Vlastina, s návazností
na transformační lokalitu Nová Ruzyně. Významné jsou okrajové
ulice lokality Drnovská a Evropská.
Zástavbu lokality tvoří samostatné a řadové rodinné domy. Bytové
domy sídliště Zástavba je doplněna o areály občanské vybavenosti.
Dominantní v lokalitě je kulturní a obchodní dům Dědina z roku
1987.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/133/2046 Vnitroblok Radistů - místní park
123/133/2045 Vnitroblok Dědinská - místní park
123/133/2778 Park Letecká - místní park
123/133/2819 Dědina - 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 - 27.9%, městský park - 1.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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.

(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 412/133/2245 26251m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%

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 : 30%

Transformační plocha 412/133/2246 39157m2

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%

(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.

Rozvojová plocha 414/133/2080 104108m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně   - návrh
622/-/29 Vlastina - Nádraží Ruzyně - návrh
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park  - návrh
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská  - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - územní rezerva

Zásobování elektrickou energií
760/-/23 kabelový tunel Ruzyně - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
910-622/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně
910-622/-/4 Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
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930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/23 Kabelový tunel Ruzyně
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0.22/0.26
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 17, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně, Řepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi Starou Ruzyní a ulicí Karlovarská, v
severním svahu a navazuje na nezastavěnou část u Jivinské nádrže.
Zástavba vznikala postupně od 20. let, v 70. letech bylo mezi bloky
rodinných domů doplněno několik hal a skladů. Uliční síť je
nepravidelná, důležitou ulicí je ulice Drnovská propojující
Karlovarskou ulici s Ruzyní.
Stanovuje se doplnění uliční sítě a zástavby v principu předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/134/2353 U Ruzyňského hřbitova - místní park
123/134/2455 Okolí Litovického potoka - místní park
123/134/2445 Hřbitov Ruzyně - 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: hřbitov - 0.9%, městský park - 2.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

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 412/134/2003, Rozvojová plocha 414/134/2022 tvoří jedno území o rozloze 78802m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:

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 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/134/2004 66971m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/134/2193 14290m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/134/5032 5202m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/85 Rozšíření ulice Karlovarské
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva

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/-/85 Rozšíření ulice Karlovarské
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.63/0.73
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním svahu pod parkem Ladronka. Zástavbu
tvoří několik obytných souborů, dopravně napojených na ulici
Podbělohorská (ze severu) a Pod Kotlářkou (z jihu). Zástavba je
přerušena ve střední části lokality rozvodnou vysokého napětí (je zde
umístěna rozvodna VN).
Veřejná prostranství tvoří uliční síť, některé z ulic jsou pouze
přístupovými cestami k objektům.
Zástavbu tvoří bytové domy ve svazích, doplněné v menší míře i
řadovými rodinnými domy. Nejstarší jsou panelové domy v západní
části z 80. let, které byly následně rozšířeny o boční přístavby.
Uprostřed lokality se nachází oplocený areál rozvodny VN a menší
sportovní hřiště
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/135/2304 Park Na Císařce - 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 - 8.8%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.7%, zpevněná plocha, plocha těžby -
1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/135/2638 3343m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Rozvojová plocha 414/135/2562 9334m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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:
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Rozvojová plocha 414/135/2561 2926m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/135/5017 15906m2

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:

512/-/3089 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

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 : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.51/0.62
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v jižním svahu nad Plzeňskou třídou. Původně na
místě stála stejnojmenná usedlost. K zástavbě lokality začalo
docházet od východu ve formě rodinných domů a průmyslových
stavení. V 60. letech 20. století byla budova původní usedlosti
zbořena a na jejím místě se počítalo s výstavbou sídlištního celku.
Původní plán se ale kvůli geologickým podmínkám nepodařilo
zrealizovat. V 80. letech se přistoupilo k výstavbě menšího souboru
panelových bytových domů.
Hlavní třídou a osou lokality je ulice Plzeňská a na ní kolmá ulice
Pod Kotlářkou. Zástavbu tvoří bodové domy zasazené do svahu,
areály a řadové rodinné domy u ulice U Kotlářky.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/136/2012 29531m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:
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512/-/4128 LBC Skalka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na severním svahu při údolí Motolského potoka.
Zástavba vznikla v meziválečné době, starší byla pouze zástavba při
křížení ulic Musílkova a Plzeňská. V 70. a 80 letech baly část této
původní zástavby nahrazena blokem bytových domů, zachovala se
pouze severní část, tvořená osadou Buďánka.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, hlavní osou je ulice
Plzeňská. Těžištěm je Košířské náměstí.
Zástavba je různorodá. Jedná se o bytové domy a rodinné domy. V
jižní části lokality jsou čtyři bodové panelové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/137/2233 Park u ulice Na Stárce - místní park
123/137/2740 Park na Košířském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 4.3%, parkový les na lesních pozemcích - 4.4%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/137/5076 20064m2

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:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/3/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Košíře

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním svahu kopce Vidoule.Zástavba
rodinných domů s pravidelnou liniovou strukturou a s centrálním
parkovým pásem vznikala ve 30. letech 20. stol. V 70. letech vznikl
areál přímo na svahu Vidoule a panelové domy při železniční
zastávce Cibulka. Po roce 2000 doplněna zástavba o vyšší bytové
domy.
Veřejná prostranství jsou vymezena v principu předměstí a tvoří je
pravidelnou síť ulic bez náměstí. V lokalitě je i nová výstavba
bytových domů s nepravidelnou uliční sítí.
 Zástavbu v lokalitě tvoří rodinné domy s předzahrádkou, často se
jedná o domy řadové. Ve svažitém terénu je nová výstavba bytových
domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/138/2161 Park Pod Vidoulí - 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 - 2.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, parkový les na
nelesních pozemcích - 1.5%, parkový les na lesních pozemcích - 3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/138/2016 54770m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/138/2073 56569m2

Využití: obytná

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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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1008 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

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 : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.69/0.79
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Třebonice, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na západním okraji Prahy v mírném východním svahu.
Zástavba původního sídliště vznikla v 80. letech 20. století,
začátkem 21. století se na západě lokality začalo s výstavbou
obytného souboru. V jihovýchodní části se nachází sanice metra
Zličín a fragmenty zástavby rodinných domů.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena převážně parkem ve
volné zástavbě. Uliční sít ve východní části sídliště tvoří ortogonální
rastr s návazností na kompozici Starého Zličína. Východní část
sídliště nerespektuje původní kompozici a je tvořená nepravidelným
uličním rastrem v parku ve volné zástavbě.
Strukturu zástavby tvoří bytové domy doplněné o budovy občanské
vybavenosti v ulici Nadašovská. Zástavba novější, v západní části je
tvořená bytovými domy uspořádanými do otevřených bloků a
bodovými bytovými domy po obvodu kompozice.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/139/2449 Sídliště Zličín - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/139/1047 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 12700m2

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 - 30.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/139/2389 9013m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

(2) Doplňování struktury města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:

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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V souladu s charakterem stávající zástavby navázat na stávající uliční prostranství a parky, případně respektovat ty vymezené, nepřekročit míru zastavění
stavebního bloku.

Transformační plocha 412/139/2021 127188m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/139/2235, Rozvojová plocha 414/139/2388 tvoří jedno území o rozloze 70770m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/19 Sídliště Řepy - Zličín - územní rezerva

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/139/1008 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Zličín - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem) - návrh
624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem)
 - 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.

Veřejná vybavenost
800/139/2002 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost
800/139/8031 - 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
910-623/139/1008 Terminál autobusové dopravy Zličín (přestavba) vč. objektového parkoviště P+R
910-624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem)
910-624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem)
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.62/0.62
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu pod parkem Vidoule. Na
jihovýchodě navazuje na lokalitu vesnické struktury Jinonice.
Zástavba v lokalitě vznikala v několika etapách od roku 2003.
Uliční síť je pravidelná, ortogonální, vymezená v principu předměstí
a obytné periferie.
Zástavbu tvoří samostatné i řadové rodinné domy a bytové domy a
administrativní a výrobní objekty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/140/2791 Park u Jinonického Dvorce - místní park
123/140/2792 Park u ulice Schwarzenberská - místní park
123/140/2569 Park Botanica - 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 - 16.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.1%, vodní plocha a vodní tok - 1.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/140/2413 1767m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/140/5039 10927m2

Využití: rekreační
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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:

512/-/5085 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5087 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/81 Radlická radiála - 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/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.51/0.74
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází nad Prokopským údolím v místě plánovaného
prodloužení Radlické radiály.
Skládá se z několika navzájem oddělených části s odlišnou
kompozicí. Jedna z částí přímo navazuje na kompoziční osu Sídliště
Nové Butovice, další dvě na lokality Staré Butovice a Jinonice.
Lokalita zůstávala dlouho nezastavěná, se dvěma trasami ve stopě
původních cest.: z Jinonic do Řeporyjí a do Starých Stodůlek.
Stávající strukturu tvoří několik navzájem oddělených fragmentů. U
stanice metra se nachází Office park Nové Butovice, postavený po
roce 2000, nad Prokopským údolím nákupní centrum velkého
měřítka a areál škol, při ulici Butovická sportoviště, a při Staré
Stodůlecké blok zahradního města
Navrhuje se rozvíjet zástavbu v principu města, tedy veřejná
prostranství vymezená fasádami domů, s důrazem na dovoření ulice
Radlické.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/141/2568 Park u Galerie Butovice - 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: parkové sportoviště - 0.1%, městský park - 2.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/141/2015 99044m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/141/2196, Rozvojová plocha 414/141/2023 tvoří jedno území o rozloze 32436m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

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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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5085 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5086 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5087 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/141/1021 MUK Butovice - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/141/1016 Parkoviště P + R - Nové Butovice - návrh
624/141/1016 Parkoviště P + R - Nové Butovice
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/141/1006 Dešťová usazovací nádrž Pekařská - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-624/141/1016 Parkoviště P + R - Nové Butovice
910-624/141/1016 Parkoviště P + R - Nové Butovice

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/141/1006 DUN Pekařská
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Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.59/0.58
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném svahu na hraně Dalejského údolí.
Původní zástavbou v lokalitě byla osada Ohrada, která vznikla na
konci 18. století. V okolí lokality vznikaly sídliště a rozšiřovala se
zástavba Řeporyjí, ale samotná lokalita zůstala nezastavěná, bytové
domy vznikly až po roce 2000.
Veřejným prostranstvím v původním jádru je náves, v mladší
zástavbě bytových domů se jedná o kombinaci uličních prostranství
a parku ve volné zástavbě.
Zástavbu tvoří původní vesnické jádro se samostatnými rodinnými
domy a s kapličkou a několik navzájem oddělených obytných
souborů, které obsahují bytové i rodinné domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/142/2037 Velká Ohrada I. - místní park
123/142/2016 Velká Ohrada II. - 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 - 25.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/142/2323 4658m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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.

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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Rozvojová plocha 414/142/2392 25225m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/142/2484 11907m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

(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 412/142/2081 29437m2

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva

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
800/142/2034 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.64/0.64
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při pravém břehu Vltavy. Původní vesnická
zástavba byla ve 30. letech doplňována blokovými bytovými domy, v
50. letech musela část původní zástavby ustoupit blokovým bytovým
domům.
Veřejné prostranství v lokalitě je komponováno na dvou významných
ulicích - Jeremenkova a Modřanská. Z kompozice je zřejmá snaha o
symetrii od konce ulice Jeremenkovy a zároveň návaznost na
původní rostlou strukturu vesnické zástavby. Symetrické jsou i
trojúhelníkové parky mezi hlavní ulicí Modřanská – Podolské nábřeží
a vedlejší ulicí Podolská.
Zástavba v lokalitě je velmi různorodá. V lokalitě se nachází původní
vesnická zástavba rodinných domů, vily a domy z 1. republiky a
bytové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/143/2158 Park u ulice Podolská - místní park
123/143/2532 Park Dvorce - 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 - 7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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622/-/2 Budějovická - Dvorce - návrh
622/-/35 Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most) - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/143/1017 Záchytná nádrž Jeremenkova - 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.
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
910-622/-/2 Tramvajová trať Budějovická - Dvorce
910-622/-/2 Tramvajová trať Budějovická - Dvorce
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/143/1017 ZN Jeremenkova
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.75/0.76
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/3/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na úpatí Branické skály při ústí Kunratického
potoka, při pravém břehu Vltavy.
Zástavba vznikala podél dnešní ulice Branická, mezi kostelem a
Dominikánským dvorem. Původní vesnici postupně doplnila nižší
zástavba činžovních domů a v 70. a 80. letech jednotlivé panelové
domy.
Struktura uliční sítě vychází z terénní konfigurace, v severojižním
směru kopíruje vrstevnice. Hlavní historickou osou a těžištěm
lokality je ulice Branická, která ústí do Branického náměstí.
Zástavbu lokality tvoří domy v principu města a předměstí. Bloková
zástavba je patrná mezi ulicemi Branická a Pod Vinohradem, v místě
původní vesnické zástavby. Zbytek lokality je dostavěn solitérními
bytovými domy. Dominantou lokality je Novorománský kostel sv.
Prokopa.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby a veřejných
prostranství v jižní a západní části lokality, v principu města a
předměstí, s principem města převažujícím směrem ke křížení ulic
Modřanská a Ke Krči.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/144/2310 Park Pod Branickými skalami - lokalitní park
123/144/2506 Okolí Kunratického potoka - místní park
123/144/2527 Park Braník - místní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 8.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.2%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.3%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%, jiná plocha s vegetací - 1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/144/2177 81194m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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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Transformační plocha 412/144/2276 32901m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/144/5179, 411/144/5180, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 12627m2, 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:

512/-/3018 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3019 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3020 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4065 LBC Park Za Mlýnem - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/58 Napojení ulice Vrbovy z Jižní spojky - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/144/1001 Protipovodňové opatření plošné Kunratický (Braník) - návrh

Odkanalizování
730/144/1014 Záchytná nádrž Branická - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/144/1014 ZN Branická

920 / Veřejně prospěšná opatření ochrany před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
920-712/144/1001 Kunratický (Braník)
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním svahu nad Jižní spojkou. Zástavba
rodinných domů se začala vytvářet ve 30. letech 20. století. Později
byla doplněna solitérními bytovými domy.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť.
Zástavbu tvoří volně stojící rodinné domy a bytové domy. Na
východě lokality se nachází solitérní budova školy a zimního
stadionu.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem lokality, liniové trasy budou vedeny ve vzájemné koordinaci
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 145 - Ve Studeném generováno 27-11-2015 | 13:8



Z04 O [ S ]
Ve Studeném - 145

Odkanalizování
730/145/1031 Záchytná nádrž Vrbova - návrh

v uličních prostranstvích, mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

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
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/145/1031 ZN Vrbova
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.51/0.56
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na pravém břehu Vltavy na jižním okraji Prahy.
Původně zde bylo vesnické jádro Modřan, které bylo značně
narušené výstavbou domů v 70. letech a výstavbou dopravních
staveb (tramvaj na estakádě, ulice Modřanská, železniční trať). Terén
klesá směrem na západ k řece, důležitou osou je ulice K Vltavě a
Modřanská, na jejichž křížení se nachází nedaleko původního
umístění návsi Obchodní náměstí.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno nepravidelnou uliční sítí.
Důležitými místy jsou Obchodní náměstí, park před Modřanským
biografem a park u hřbitova (ve starých mapách označované jako
Komenského sady).
Zástavba v lokalitě je různorodá, tvoří ji původní domy vesnické
zástavby, domy z 1. Poloviny 20. Století a panelové bytové domy a
bytové domy postavěné po roce 2000. Významnými objekty jsou
škola, Modřanský biografa a stará sokolovna s přilehlým sportovním
areálem. Dominantou je kostel Nanebevzetí Panny Marie.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/146/2756 Hřbitov v Modřanech - místní park
123/146/2239 Central park Modřany - 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: hřbitov - 3.4%, městský park - 5.9%, parkový les na lesních pozemcích - 2.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/146/2172 22949m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/146/2208, Rozvojová plocha 414/146/2266 tvoří jedno území o rozloze 30328m2, pro které platí:

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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Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/13 Nádraží Modřany - Komořany - územní rezerva

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/146/1034  - 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.86/0.86
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na východ od Kunratického lesa v údolí Kunratického
potoka. Zástavba vznikla po roce 2000.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná mřížka ulic středního
měřítka a park v severovýchodní části.
Zástavbu tvoří řadová nebo solitérní domy se středním až malým
měřítkem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/147/2340 Park Zelené Údolí - 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 - 8.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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
610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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 - 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
910-610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Krč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Dolní Krč se nachází na jižním svahu nad údolím
Kunratického potoka. Lokalita vznikla rozšířením původní zástavby
Dolní Krče ve 20. a 30. letech 20. století o zástavbu rodinných domů.
V jižní části byla zástavba doplněna v průběhu 70. let, kdy byla
vystavěna i sídlištní zástavba v severní části lokality.
 Veřejná prostranství jsou vymezena převážně v principu předměstí.
V původním historickém jádru Horní Krče a v severní části lokality
jsou vymezena fasádou domů. Kompozice veřejných prostranství
tvoří nepravidelnou síť respektující terén a historický vývoj.
Prostupnost lokalitou severojižním směrem je zajištěna pouze
jednou ulicí - Dolnokrčská.
 Zástavba lokality je rozmanitá. V lokalitě jsou zastoupeny rodinné
domy, v jižní části se vyskytují terasové domy, v severní části
samostatně stojící bytové domy. V severovýchodní části se zástavba
zahušťuje a domy vytváří uzavřené bloky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/148/2464 Park na staré cestě - 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 - 1.9%, parkový les na nelesních pozemcích - 2.6%, parkový les na lesních pozemcích
- 1.8%, 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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/148/5213, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 26996m2, 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:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D1 - 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
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Kunratického potoka, který v území
protéká několika rybníky. Původní tvrz sv. Havla byla postupně
přestavěna na novogotický zámek. Z původního areálu zůstala
pouze budova zámku, který získal v 19. století současný vzhled, dnes
slouží jako hotel s přilehlým golfovým hřištěm. Velkým zásahem byla
výstavba Jižní spojky.
Veřejné prostranství v lokalitě tvoří ulice Před Nádražím, která
spojuje ulice Sulická a Vídeňská a zajišťuje prostupnost lokalitou
současně je trasou spojující Krčský les s Vltavou.
Lokalitu tvoří více areálu, na západě lokality se vstupem do ulice
Před nádražím, na východě přes obslužnou komunikaci do ulice
Vídeňská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/149/2343 Zámecký park Krč - lokalitní 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 - 14.1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.6%, parkový les na
nelesních pozemcích - 25.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.8%, vodní plocha a vodní tok - 20.1%, jiná plocha s vegetací - 3.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/149/2224 16766m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/149/2225 40874m2

Využití: obytná

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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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3021 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4131 LBC U krčského nádraží - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/149/1013 stanice metra Nádraží Krč - návrh
621/149/1033 vestibul stanice metra Nádraží Krč - 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
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/149/1013 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/149/1033 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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INDEX VYUŽITÍ
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STABILITA : stabilizovaná

2/5/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na rovinatém terénu při jižním okraji Pankrácké pláně.
K zástavbě začalo docházet v 30. letech 20. století v souvislosti se
zavedením tramvaje do ulice Antala Staška. Nejstarší zástavba se
formovala od západu blokovou zástavbou a později na existující
uliční síť navázala kompozice sídliště. Sídliště Antala Staška
vznikalo v letech 1957 – 1964 dle návrhu Jaroslava Pelce. Důležitou
osou je v západovýchodním směru pěší trasa procházející od parku
před poliklinikou u ulice Halasova do ulice Fillova, kde je vyústění
osy součástí areálu školky. Oba konce jsou vymezené dvojicí nižších
objektů vybavenosti (MŠ, jesle). Nejnovější stavební vrstvou v
lokalitě je dotváření uličních front v ulici Olbrachtova a Antala
Staška.
Veřejné prostranství v lokalitě mají v západní části charakter parku
ve volné zástavbě typický pro obytnou periferii, v západní části
lokality a na hlavních ulicích lokality (Antala Staška a Olbrachtova)
je uliční prostranství definováno fasádami domů v principu města.
Těžištěm lokality je křížení ulice Na Strži s hlavními ulicemi Antala
Staška a Olbrachtova, kde metropolitní plán stanoví doplnění
zástavby se začleněním výstupů z metra.
Zástavbu lokality tvoří převážně bytové domy doplněné o areály
občanské vybavenosti. Na severní straně ulice Olbrachtova jsou do
lokality zahrnuty solitérní objekty, včetně dominantního objektu na
křížení ulic Na Strži a Olbrachtova. Na jižní straně je ulice Antala
Staška dotvořena solitérními věžovými domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/150/2595 Sídliště Antala Staška - 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 - 27.8%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Metro

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/150/1019 stanice metra Olbrachtova - návrh
621/150/1043 vestibul stanice metra Olbrachtova - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/2 Budějovická - Dvorce - 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
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/150/1019 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/150/1043 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-622/-/2 Tramvajová trať Budějovická - Dvorce
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2/5/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Zelená Liška se strukturou heterogenní 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 leží na rovině a navazuje na Pankráckou pláň. Sídliště bylo
postaveno podle zastavovacího plánu z roku 1926 a urbanistického
řešení Pavla Janáka. Výstavba začala kolem roku 1938, skončila v
50. letech 20. století. Zástavba byla na jihu lokality doplněna o
modernistický fragment navazující na původní kompozici.
Hlavním kompoziční osou lokality je ulice Za zelenou liškou s
nezpevněným středovým pásem, která je ukončena budovou
Husitské teologické fakulty UK. Z východu lokalitu uzavírá čtvrťová
třída Budějovická. Ostatní ulice v lokalitě tvoří ortogonální rastr
vytvářející bloky vyplněné soukromou zahradou nebo parkem ve
volné zástavbě. V jižní části lokality je prostor mezi domy tvořen
parkem ve volné zástavbě.
Zástavba v lokalitě je tvořena činžovními domy, které vytvářejí
souvislé řady, řadovými domy se samostatnými zahradami,
bytovými domy a deskovými domy v parku ve volné zástavbě. U ulice
Budějovická zástavba tvoří dva polootevřené bloky, které vymezují
ulici Budějovická, směrem do ulice Humpolecká vytváří park ve
volné zástavbě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/151/2384 Sídliště Zelená Liška - místní park
123/151/2468 Hřbitov v Krči - 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 - 16.5%, hřbitov - 12.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/151/2640 2696m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
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
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-622/-/9 Tramvajová trať Na Veselí - Pankrác - Budějovická
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3/6/22
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nad Kačerovem se strukturou heterogenní 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 ve východním svahu nad stanicí metra Kačerov v
blízkosti Severojižní magistrály. Původní parcelace pro zástavbu
řadových rodinných domů pochází z předválečného období, kdy byla
plánovaná zástavba mezi ulicemi Budějovická a Jihlavská. Parcelace
byla dodržena, zástavbu však tvoří vyšší bytové domy.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno pravidelnou uliční sítí, která
je doplněna o parky.
Zástavbu v lokalitě tvoří bytové domy. Domy kolmo k ulici
Budějovická mají drobnější měřítko, s jasným oddělením
jednotlivých domů – traktů. Delší podélné domy sledující směr ulici
Jihlavská a Sedlčanská nejsou vizuálně dělené na trakty, před domy
jsou veřejně přístupné předzahrádky vymezené z boku objekty
vybavenosti. Výškovou dominantou je panelový dům ve východní
části. Zástavba je doplněna o areál gymnázia a mateřské školy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/152/2414 Park Sedlčanská - místní park
123/152/2320 Park před gymnáziem 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: městský park - 5.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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2/3/22
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na křížení cest do Michle a na Pankrác. Jako
první vznikala zástavba rodinných domů, nejstarší je zástavba v
trojúhelníku ulice Podle Kačerova, Michelská, Na záhonech, část
domů k ulici Michelské byla kvůli pozdějšímu rozšíření ulice
zbourána. Zástavba rodinných domů se dále rozvíjelo směrem na
východ k ulici Na Záhonech, později však byly bloky doplňovány
panelovými domy.
Veřejná prostranství tvoří uliční síť a park ve volné zástavbě, který
doplňuje bloky rodinných domů. Hlavní ulicí je ulice Michelská,
důležité je její křížení s ulicí Vyskočilova a přilehlý veřejný prostor.
Zástavba je různorodá. Tvoří ji samostatné i řadové rodinné domy,
několik činžovních domů a panelové domy, včetně výškově
dominantního objektu při magistrále.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 153 - Kačerov generováno 27-11-2015 | 13:10



Z04 O [ S ]
Kačerov - 153

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 153 - Kačerov generováno 27-11-2015 | 13:10



Z04 O [ S ]
Kačerov - 153

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/153/2802 Park V Zápolí - místní park
123/153/2035 Kačerov I. - 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 - 17%, městský park - 1.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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622/-/3 Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) - 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/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Michle se strukturou heterogenní v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi magistrálou a železniční tratí, terén klesá
směrem k Botiči. Hlavní kompoziční osou je čtvrťová třída Michelská.
Původní jádra byla v lokalitě dvě: vesnice u Botiče s michelským
dvorem a osada u kostela Narození Panny Marie. Lokalita se dále
rozšiřovala blokovou zástavbou u Botiče za Tyršovým vrchem a
zástavbou rodinných domů v jihovýchodní části směrem ke
Kačerovu. Dále se rozšířila o areál Michelských pekáren a podél ulice
Ohradní byly vystavěny panelové domy. Zanikl tak sad mezi ulicí
Baarova a Ohradní. Velkým zásahem byla výstavba magistrály,
která v místech ulice Baarova bloky činžovních domů přeťala.
Veřejné prostranství je kombinací uličních prostranství a parku ve
volné zástavbě. Vymezení veřejných prostranství je v lokalitě v
principu města, předměstí i obytné periferie.
Zástavba lokality je různorodá. Tvoří ji původní vesnická stavení,
samostatné i řadové rodinné domy, bloky činžovních domů, výškově
lokalitě dominují panelové domy. Výrazný je areál Michelských
pekáren a areál škol v jižní části lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/154/2517 Park Kapitol - lokalitní park
123/154/2017 Michle - 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 - 7.4%, městský park - 2.1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů
- 0.1%, parkové sportoviště - 0.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%, parkový les na lesních pozemcích - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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:

512/-/4136 LBC U Hellady - v přesných hranicích, výměra minimálne 1 ha
512/-/5136 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
 - návrh

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

Železniční doprava
630/685/1022 železniční stanice/zastávka Praha-Michle - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/154/1023 Záchytná nádrž U Plynárny I - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
910-622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/685/1022 Praha-Michle

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/154/1023 ZN U Plynárny I
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.39/1.39
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

3/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Nusle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na plošině nad Nuselským údolím. Kompozice
vznikla v průběhu 2. čtvrtiny 20. století jako přechod od blokové
struktury k volným strukturám. V této době byla rovněž započata
realizace. Na začátku 2.pol 20.st. byla kompozice původního
souboru dokončena. V 3. čtvrtině 20.století došlo v okrajových
částech k navázání na původní strukturou volnou sídlištní
zástavbou.
Veřejné prostranství je tvořeno pravidelnou uliční sítí. Struktura je
postavena na centrální ose (dnešní ulice U Družstva Ideál). Zástavba
v lokalitě je tvořena řadovými obytnými domy v soukromých
zahradách. Pozdější dostavba pak řadovými bytovými domy s volně
přístupnými předzahrádkami.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/370/2298 Park Jezerka - lokalitní 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.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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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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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/ O
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Hostivař, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severním svahu mezi Trojmezím a
Chodovskou radiálou. Nejstarší zástavbu tvořila osada Chodovec
podél cesty, která procházela v místech dnešní ulice U nové dálnice.
Kromě této části lokalita zůstávala nezastavěná až do 70. let, kdy
začala vznikat zástavba panelových domů. Lokalitu zásadně
ovlivnila výstavba Chodovské radiály. Po revoluci byly v lokalitě
postaveny objekty archivů: Národní archiv (1994 – 2001), Státní
oblastní archiv v Praze a Archiv hlavního města, v posledních letech
bytové projekty.
Veřejný prostor má v části lokality charakter parku ve volné
zástavbě, v části je vymezený ploty areálů. Zástavbu tvoří deskové
panelové domy, kongresové centrum a administrativní a bytové
soubory.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/156/2141 Park za ulicí Mírového hnutí - místní park
123/156/2903 Sad Blažimská - místní park
123/156/2014 Chodovec I. - místní park
123/156/2855 Chodovec II. - místní park
123/156/2642 Dětské hřiště Agrofertu - 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 - 12.1%, městský park - 1.2%, parkové sportoviště - 0.6%, městský sad -
0.7%, 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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/156/2256 100018m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%

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 : 30%

Rozvojová plocha 414/156/2396 164476m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

(4) Plochy sídlišť uvnitř modernistických struktur
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat veřejná prostranství, v případech kdy jsou vymezena, respektovat podmínky pro umístění budov
do parku ve volné zástavbě, respektovat podmínky pro sídlištní centra.

Rozvojová plocha 414/156/2148 4152m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/8 přiváděcí vodovodní řad VDJ Chodová - ČS Kyjský uzel - 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
800/156/2056 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro 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/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.35/0.51
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/3/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na ostrohu nad Městským okruhem a v jižním
svahu nad ulicí Záběhlická. Jedná se o zástavbu rodinných domů v
místě bývalých vinic, ze kterých se dochoval viniční dům se sklepy v
ulici Na Vinobraní. Zástavba rodinných domů vznikala od 20. let a
postupně se dostavovala, v místech také bytovými domy.
 Uliční síť tvoří pravidelný rastr bloků, na jih od ulice Na vinobraní,
uliční síť reaguje na strmý terén.
Zástavba je různorodá. Tvoří ji samostatné i řadové rodinné domy,
panelové bytové domy a areály vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/157/2305 Skalky - 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 - 6.8%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/157/2138 46774m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

Krajina a parky
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Transformační plocha 411/157/5102 17312m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
 - 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/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 157 - Trnkov generováno 27-11-2015 | 13:10



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Práče - 158

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním svahu nad potokem Botič. Jádrem
lokality je historická osada se zámkem a pivovarem. Zachovala se
původní struktura osady s drobnou zástavbou ve středu lokality. Po
roce 2000 došlo k výstavbě dvou obytných souborů po západní a
východní straně původního jádra a obchodního centra při ulici
Švehlova.
Zástavba původního jádra je přístupná ze severu z ulice Práčská,
původní spojnicí mezi Záběhlicemi a Hostivaří. Tuto zástavbu tvoří
dva větší dvory a drobnější vesnické domy. Na původní křížení ulic
(náves) navazuje rybník a zámecká zahrada. Uliční prostranství mají
typický charakter sítě nepravidelných cestiček. Veřejná prostranství
obytných souborů jsou tvořena parkem ve volné zástavbě, volně
přecházejícího k parkové upraveným plochám podél toku Botiče.
 Stavební čára vesnické zástavby odstupuje půdorysně od ulice
Práčská, domy z této severní strany nemají vstupy. V samotném
jádru vesnice, umístěném níže při potoku Botič převažuje uzavřená
stavební čára, tvořená fasádami domů, převážně shodná s čárou
uliční. Původní osada je tvořena nízkopodlažní zástavbou
jednotlivých dvorů a objektů. Nové obytné soubory jsou tvořeny
bytovými domy a otevřenou stavební čarou. Ve východním rohu
lokality (křížení ulic Práčská a Kamelova) se nachází věžové bytové
domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/158/2376 Práče - 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 - 25.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/158/2204 14692m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Rozvojová plocha 414/158/2024 2985m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5132 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/8 přiváděcí vodovodní řad VDJ Chodová - ČS Kyjský uzel - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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2/4/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na spojnici Hostivaře a Strašnic. Původní
zástavba rodinných domů začala vznikat ve 30. letech. V 70. a 80.
letech byla zástavba doplněna o výrobní areál a panelové bytové
domy. Po roce 2000 začala transformace výrobního areálu na
obytné soubory.
Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě.
Zástavba lokality je tvořena rodinnými domy, bodovými a deskovými
bytovými domy. Obytné soubory tvoří uzavřené celky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/159/2508 Park U Průseku - lokalitní park
123/159/2018 Na Groši II. - místní park
123/159/2038 Na Groši I. - 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 - 11.9%, městský park - 1.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/159/2074 88855m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/159/2075 91321m2

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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Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/159/5055 10663m2

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/8 přiváděcí vodovodní řad VDJ Chodová - ČS Kyjský uzel - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/5 Praha – Benešov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha-Štěrboholy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jihovýchodním svahu na jih od ulice
Českobrodská, historické přístupové cesty do Prahy z východu.
Zástavba rodinných domů začala vznikat v předem dané kompozici
od roku 1927 jako obytná legionářská kolonie. V 80. letech byla
lokalita doplněna o zástavbu panelových bytových domů a
zahrádkovou osadu na západní straně lokality. Nejnovější zástavbu
tvoří bytové domy na východním okraji.
Veřejná prostranství tvoří dostředná uliční síť okolo ulice Baštýřská.
Těžištěm lokality je část ulice Českobrodská při jejím křížení s
kompozičně významnou ulice Baštýřská.
Zástavba y vymezení veřejných prostranství je různorodá, převažuje
princip předměstí, doplněný o princip obytné periferie.
Stanovuje se doplnění hrany ulice Českobrodská a jižního okraje
lokality, především v principu předměstí, popřípadě pak v principu
města.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/160/2731 Park Československých legionářů - místní park
123/160/2901 Park Jahodnice - 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: zahrádková osada a rekreační zahrada - 13.8%, městský park - 1.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/160/2306 25172m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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.

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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Rozvojová plocha 414/160/2280 88550m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

(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.

Rozvojová plocha 414/160/2281 25402m2

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

Rozvojová plocha 414/160/2305 21614m2

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

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/160/5035 4592m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

Rozvojová plocha 413/160/5039 27843m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti území.

Rozvojová plocha 413/160/5040 19327m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/31 Komunikační propojení Nedokončená - U Hostavického potoka - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/13 přiváděcí vodovodní řad VDJ Kozinec propoj - 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
800/160/2112 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/692/1014 Praha-Jahodnice
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930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/13 Návrh propoje DN 800 do pásma VDJ Kozinec v kú Kyje
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severovýchodě Prahy, mezi severním
diametrem a Vysočanskou radiálou. Terén se svažuje k jihu, směrem
k Sídlišti Lehovec a Černý Most.
Místo nese název podle dolů na písek, které zde fungovaly od 18.
století do 2. světové války. Lokalita se dále začala rozvíjet ve 30. a
40. letech 20. století zástavbou rodinných, kdy vzniklo základní
rozvržení na stavební bloky, které byly postupně zastavovány.
Několik desetiletí zůstával nezastavěný prostor centra lokality při
ulici Pelušková, které bylo později doplněno zástavbou bytových
domů s vymezením veřejných prostranství principu města. Po roce
2000 se začala rozvíjet další zástavba na severu lokality, kde se
jedná o bytové a rodinné domy.

Zástavbu v lokalitě tvoří zástavba rodinných domů, stavební čára je
otevřená.  Výšková hladina je 2NP s obytným podkrovím.  Na části
lokality jsou pouze zahrady s drobnými stavbami – zahrádkářská
osada.
Lokalita má velké množství transformačních a rozvojových ploch.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/161/2501 Park Splavná - místní park
123/161/2100 Park u ulice Borská - místní park
123/161/2817 Park Hutě - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/161/1034 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 10000m2

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 - 5.3%, městský park - 1.3%, parkové sportoviště - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 100 metrů od bodu vymezit uliční prostranství (náměstí, náves) o minimální rozloze 2500m2

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 412/161/2199, 412/161/2239, 412/161/2240, Rozvojová plocha 414/161/2135 tvoří jedno území o rozloze 56419m2, pro které
platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

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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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/161/2253 26614m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/161/2254, Rozvojová plocha 414/161/2133 tvoří jedno území o rozloze 47046m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/161/2295, Rozvojová plocha 414/161/2393 tvoří jedno území o rozloze 206871m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

(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 412/161/2125 41844m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/161/5035 5725m2

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:

512/-/5006 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/70 Prodloužení ulice Jordánské - 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.

Veřejná vybavenost
800/161/2070 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská 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
910-630/-/12 Praha – Nymburk
910-630/667/1024 Praha-Rajská zahrada
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2/5/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Třeboradice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině severně od Červenomlýnského potoka.
Zástavba vznikla mezi Čakovicemi a Třeboradicemi po roce 2000,
jediným starším fragmentem je řada rodinných řadových domů při
ulici Schoellerova.
Struktura veřejných prostranství je nepravidelná mřížka, osou
lokality je ulice Schoellerova, měřítko prostranství je střední.
Zástavbu tvoří řadové nebo solitérní domy se středním až malým
měřítkem
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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.

Další požadavky:
1037 - mč nechce
1190 - mč zakreslila, chce RD

(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.

Rozvojová plocha 414/162/2110 63133m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

512/-/3064 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4176 LBC Zámecký park v Čakovicích - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
 - 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/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
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2/2/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Radotín vznikl v místě brodu přes Berounku, do 19. století se jednalo
o zástavbu podél Radotínského potoka s jádry v místech dnešního
náměstí Osvoboditelů a u kostela sv. Petra a Pavla. V roce 1862 byl
zahájen provoz na České západní dráhy ze Smíchova do Plzně právě
přes Radotín. Trať rozdělila Radotín na 2 části. V 70. letech 19.
století byly postaveny cukrovar a cementárna. Lokalita se na začátku
20. století dále rozrůstala zástavbou rodinných domů v návaznosti
na průmyslový rozvoj spojený právě s cementárnou a několika
továrnami. Cementárna byla zrušena v roce 1963. V 50. - 80. letech
byla na místě cementárny a u ulice Karlická postavena
modernistická sídliště.

Hlavní osou veřejných prostranství je od severozápadu k
jihovýchodu ulice K cementárně a v opačném směru železnice, v
místě jejich křížení je jádro lokality. Veřejná prostranství v lokalitě
jsou kombinací uliční sítě a parku ve volné zástavbě. Důležité jsou
veřejné prostory náměstí Osvoboditelů a náměstí sv. Petra a Pavla.
Zástavba v lokalitě je různorodá. Tvoří ji samostatné a řadové
rodinné domy, bytové a panelové domy.
Metropolitní plán stanoví doplnění uličních prostranství a zástavby v
jádru lokality, při nádraží.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/163/2902 Park u Radotínského potoka - lokalitní park
123/163/2140 Park u nádraží Radotín - místní park
123/163/2029 Radotín II. - místní park
123/163/2013 Radotín I. - místní park
123/163/2238 Koupaliště Radotínský biotop - místní park
123/163/2545 Hřbitov v Radotíně - 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: hřbitov - 0.3%, park ve volné zástavbě - 5.6%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.9%,
městský park - 0.7%, parkové sportoviště - 1.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 100 metrů od bodu vymezit uliční prostranství (náměstí, náves) o minimální rozloze 1500m2

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 412/163/2067 75544m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

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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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/163/5244 4027m2

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:

512/-/1004 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2012 RBC V lukách - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
512/-/4118 LBC Šárovo kolo - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/163/1018 Parkoviště P + R - Radotín
 - návrh

Železniční doprava
630/-/102 RS 3 Praha – Plzeň (SRN) - územní rezerva
630/-/18 Konvenční železniční trať Vlečka Českomoravský cement Radotín - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-624/163/1018 Parkoviště P + R - Radotín
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/681/1023 Praha-Radotín sídliště
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Zbraslavské sídliště - 164

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.7/0.72
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severním svahu nad Vltavou. Se
zastavením prostoru nad původní obcí Zbraslav počítaly plány již v
meziválečném období. Plánovala se zástavba rodinných domů s
pravidelným rastrem okolo původní přístupové cesty do Zbraslavi
(dnešní ulice Elišky Přemyslovny). Z původní kompozice byly
zrealizovány pouze okrajové části. Centrální část okolo ulice Elišky
Přemyslovny byla zastavěna až v 70. letech již jako sídliště s
panelovými domy. V 80. letech pokračovala výstavba doplněním
areálu Policie a Ústavu jaderných paliv. Po roce 2000 dochází k
zásadní dostavbě podél hlavní ulice rezidenční zástavbou.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
uličními prostranstvími. Hlavní ulicí je ulice Elišky Přemyslovny, na
ni v příčném směru navazují jednotlivé ortogonální rastry uličních
prostranství. V lokalitě se tedy vyskytuje princip předměstí a obytné
periferie.
Zástavba lokality je různorodá a je tvořena deskovými panelovými
domy, bytovými domy seskupenými do uzavřených bloků, areály
vybavenosti a samostatnými rodinnými domy.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 164 - Zbraslavské sídliště generováno 27-11-2015 | 13:12



Z04 O [ S ]
Zbraslavské sídliště - 164

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 164 - Zbraslavské sídliště generováno 27-11-2015 | 13:12



Z04 O [ S ]
Zbraslavské sídliště - 164

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/164/2432 Sluneční park - místní park
123/164/2012 Sídliště Zbraslav - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/164/1040 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 10600m2

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 - 16.6%, městský park - 1.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 150 metrů od bodu vymezit uliční prostranství (náměstí, náves) o minimální rozloze 2500m2

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/164/2459 1957m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

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:
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(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 412/164/2054, Rozvojová plocha 414/164/2408, 414/164/2458 tvoří jedno území o rozloze 106213m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/164/2258, 412/164/2259, 412/164/2260, Rozvojová plocha 414/164/2454 tvoří jedno území o rozloze 92279m2, pro které
platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/53 Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/5 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Baně - 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
800/164/2072 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/53 Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/5 Připojení VDJ Baně II na stávající vodovodní síť
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.32/0.34
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Komořany, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině, v severní části klesá směrem k řece. Je
vymezená údolím Modřanského a Komořanského potoka. Nejstarším
objektem je Komořanský zámek a statek na jihu lokality. Ostatní
zástavba vznikala ve 2. čtvrtině 20. století, převážně se jednalo o
zástavbu rodinných domů a rozvíjela se z více bodů, tak vznikly části
s rodinnými domy u ulice Na Homoli, Nad Vltavou a Revoluce, podél
Komořanského potoka. Později byla zástavba doplněna o panelové
domy.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě. Těžištěm lokality je místo při křížení ulic
Komořanská, Revoluce a Kyslíková.
Zástavbu tvoří převážně rodinné domy a panelové bytové domy.
Významným objektem je areál zámku a statku u ulice Na Šabatce a
areál Českého hydrometeorologického ústavu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/165/2652 Zámecký park Komořany - místní park
123/165/2301 Komořany I. - místní park
123/165/2030 Komořany II. - 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 - 7.8%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 2.8%, městský park - 3.1%,
parkový les na lesních pozemcích - 0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.6%

200/ MĚSTO

Další požadavky:

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

Odůvodnění:
Navrhovaná heterogenní struktura.
pozn.:
Vymezit náměstí na křížení Komořanská / Kyslíková / Revoluce,
na ulici Komořanská uliční a stavební čára shodná, parter. (cca 300 m na obě strany od náměstí)

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 100 metrů od bodu vymezit uliční prostranství (náměstí, náves) o minimální rozloze 2500m2

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:
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(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/165/2041 9823m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

(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 412/165/2061 44896m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/165/2191 12413m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/165/2182 109214m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2016 RBC Šance - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/13 Nádraží Modřany - Komořany - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/4 sběrač A2-3, kanalizace splašková, gravitační - návrh
730/-/6 sběrač A2-1.1, kanalizace splašková, gravitační - 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.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST
Základní požadavky:
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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
800/165/2018 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/4 Prodloužení sběrače A2-3 do Komořan
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Křeslice, Praha-Petrovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Petrovice, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Říčanského potoka, podél historické
radiály vedoucí do Prahy. Jádro původní zemědělské osady pochází
ze 13. století. Zemědělský charakter si osada zachovala až do 19.
století, kdy Uhříněves zasáhla průmyslová revoluce a tak v blízkosti
původní vesnice vznikly důležité průmyslové areály. V 19. století
vzrostl počet domů a obyvatel. V návaznosti na rozvoj lokality zde
vznikla železniční trať, která dělí vesnici na 2 části. Na začátku 20.
století se Uhříněves rozrůstala hlavně směrem na sever, podél cesty
vedoucí do Prahy a v průběhu následujících desítek let se její
zastavěná plocha zdvojnásobuje. Velký rozvoj na okrajích vesnice,
kde vzniká nová obytná zástavba, probíhá od 90. let dodnes.
Uliční síť historické jádra je rostlá a nepravidelná, v mladších
částech vesnice je převážně ortogonální a pravidelná. Páteří lokality
je ulice Přátelství, na kterou je navěšeno náměstí Bratří Jandusů,
Nové náměstí a veřejné prostranství na křížení ulic Přátelství,
Semanského a U starého mlýna, kde se soustředí základní
vybavenost.
Zástavba rostlého jádra tvořena vesnickými domy a hospodářskými
staveními se dochovala jen z části, postupně byla nahrazena domy
městského charakteru se základním obchodním parterem, především
podél ulice Přátelství. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy se
zahradami nebo solitérní bytové domy. Dominantou historické části
je farní kostel Všech svatých.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/166/2166 Židovský hřbitov v Uhříněvsi - lokalitní park
123/856/2348 Obora v Uhříněvsi - lokalitní park
123/166/2498 Park u Nového náměstí - místní park
123/166/2621 Park u ulice Podleská  - místní park
123/166/2514 Park Podleská - místní park
123/166/2476 Park na Husově náměstí - místní park
123/166/2803 Park Na Vrchách - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/166/1010 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 7800m2

123/166/1051 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 24000m2

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.2%, městský park - 2.8%, parkové sportoviště - 0.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%,
jiná plocha s vegetací - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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.

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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Transformační plocha 412/166/2072, Rozvojová plocha 414/166/2193, 414/166/2217, 414/166/2553 tvoří jedno území o rozloze 246861m2, pro
které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/166/2203, 412/166/2206, Rozvojová plocha 414/166/2210 tvoří jedno území o rozloze 116926m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/166/2209 64682m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/166/2216 21340m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

(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.

Rozvojová plocha 414/166/2232 44681m2

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

Rozvojová plocha 414/166/2503 13740m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/166/5050 5144m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

Transformační plocha 411/166/5080 8801m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
 - návrh
610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/166/1010 Parkoviště P + R - Uhříněves
 - návrh

Železniční doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/32 Konvenční železniční trať Vlečka Uhřiněves - přestavba

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - 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
800/166/2005 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost
800/166/8036 - 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/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
910-610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
910-624/166/1010 Parkoviště P + R - Uhříněves

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
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Uhříněves – Nová čtvrť - 167

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.61/0.66
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Uhříněves – Nová čtvrť se strukturou heterogenní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při křížení cest, které vedou do Uhříněvsi z
východu od Netluk, Královic a Říčan. Lokalita zůstala nezastavěná
do 2. poloviny 20. století, nacházely se zde rozsáhlé sady. Poté zde
vznikl statek Výzkumného ústavu živočišné tvorby a při ulici K
Netlukám několik panelových bytových domů. Po roce 2000 se
zástavba dále rozvíjela zástavbou bytových a samostatných i
řadových rodinných domů.
Veřejná prostranství jsou vymezená v principu předměstí a obytné
periferie a tvoří je kombinace uličních prostranství a parku ve volné
zástavbě. Ulice Přatelství je vymezena zdí, která navazuje na
vymezení ulice v centru Staré Uhříněvsi.
Územím určeným k transformaci je část dříve využívaná pro
Výzkumný ústav živočišné výroby a část bývalého sadu. Stanovuje se
heterogenní struktura s principem města a předměstí, tedy veřejná
prostranství vymezená fasádami domů nebo ploty zahrad.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/167/2032 Uhříněves - Nová čtvrť I. - místní park
123/167/2009 Uhříněves - Nová čtvrť II. - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/167/1049 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 16000m2

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 - 17.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/167/2071, 412/167/2231, 412/167/2232, 412/167/2233, 412/167/2234, 412/167/2274, Rozvojová plocha 414/167/2218,
414/167/2224, 414/167/2543 tvoří jedno území o rozloze 159573m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%

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 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - 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
800/167/8037 - 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:
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Z
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.9/0.71
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází za Olšanskými hřbitovy a Nákladovým nádražím
Žižkov. Ulice U Nákladového nádraží lokalitu vymezuje ze severu a
spojuje ji s ulicí Jana Želivského, a tím i s centrem města. Důležitou
ulicí je ulice K Červenému dvoru, která lokalitu dělí v severojižním
směru a propojuje ji se zahradním městem Třebešín.
Uliční prostranství jsou vymezená fasádami domů a ploty areálů.
Zástavbu tvoří sportovní areál VŠE, administrativní objekty, areály k
transformaci a bytové domy. Zástavba a její výšková hladina je
různorodá.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby ve východní části
lokality a její propojení s ulicemi zahradního města Třebešín.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/168/2157 59920m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/96 Úprava křižovatky U Nákladového nádraží - K Červenému dvoru - 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.54/0.62
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází podél ulic Počernická a Černokostelecká a je
vymezená železniční tratí, ulicí Limuzská je oddělená od obytných
lokalit Solidarita a Sídliště Malešice. Jedná se o západní, železnicí
oddělenou část produkčního pásu u ulice Průmyslová, tato část je
nejstarší, začala se rozvíjet ve 30. letech 20. století. Součástí lokality
je Nákladové nádraží  Praha – Malešice.  Zástavbu tvoří
administrativní a provozní objekty, autoservisy, sběrný dvůr a
podobně. Lokalitou v severojižním směru prochází navržený úsek
městského okruhu.
Metropolitní plán stanovuje heterogenní strukturu v principu města
a předměstí, a to v principu města při hlavních ulicích lokality
(Černokostelecká, Úvalská a Limuzská), v principu předměstí v
návaznosti na stabilizovanou část lokality se zástavbou rodinných
domů.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/169/2111 473457m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 169 - Nové Strašnice generováno 27-11-2015 | 13:13



Z04 O [ T ]
Nové Strašnice - 169

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/169/1032 MUK Zborov - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská - návrh
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/16 Počernická - návrh
622/-/16  Počernická - 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
800/169/8022 - 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/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-622/-/16 Tramvajová trať Počernická
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/689/1009 Praha-Depo Hostivař
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/5/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Jedná se o rovinaté území v meandru Rokytky, výrazněji z terénu
vystupuje na severním okraji násep bývalé železnice, v současnosti
využívaný jako cyklostezka. Lokalita je vymezená železniční tratí a
dvěma významnými parky – čtvrťovým parkem U Rokytky a
metropolitním parkem Hořejší rybník a na západě navazuje na
zástavbu podél významné vysočanské ulice Freyova.
Hlavní osou je ulice Poděbradská, součást severního diametru, od
které se zástavba rozrůstá na sever směrem k Rokytce a na jih
směrem k železnici. Nejstarším objektem lokality je v jihovýchodním
cípu Kejřův mlýn, lokalita kromě tohoto objektu zůstávala
nezastavěná do počátku 20. století, kdy zde stejně jako v celých
Vysočanech začaly vznikat rozlehlé výrobní a skladové areály,
napojené na železnici několika vlečkami. Mezi nejvýznamnější patří
v jihovýchodní části lokality areál Tesly, který byl založen v roce
1921 pod názvem Elektra, vyrábějící především radiové a televizní
vysílače. Po roce 2000 začalo docházet k postupné transformaci
lokality na obytnou. Vzniklo zde několik rezidenčních projektů,
především na sever od ulice Poděbradská a v okolí historického
Kejřova mlýna.
Metropolitní plán stanovuje doplnění uliční sítě, při zachování ulice
Poděbradská jako hlavní osy území. Dále stanovuje zástavbu v
principu města a předměstí s důrazem na dotvoření hrany
metropolitní třídy Poděbradská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/170/2186 Park Zahrada - 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 - 1.4%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/170/2160 783786m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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/-/4023 LBC Hořejší rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5040 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

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.

Veřejná vybavenost
800/170/8005 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.
800/170/8006 - Plocha s procentuálně vyjádřeným podílem občanské vybavenosti. Rezervovat minimálně 5% plochy pro občanskou vybavenost.
800/170/8007 - 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
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/9 Praha – Kolín
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při obou stranách ulice Kolbenova, která vede z
vysočanského Náměstí Organizace spojených národů do Hloubětína.
Z jihu je lokalita vymezená Rokytkou a ze severu železniční tratí a
přilehlými sady Na Klíčově. Součástí lokality je stanice metra B
Kolbenova.
 Jedná se o bývalý areál ČKD. ČKD vzniklo spojením vysočanského
podniku Kolbenova elektrotechnická továrna a karlínské strojírny
Breitfeld – Daněk ve 20. letech 20. století. Během 2. světové války byl
areál poškozen náletem. Společnost se po válce dál rozvíjela,
vznikaly nové objekty i systém vleček a nové nádraží. Po roce 1989
nastal postupný rozpad ČKD, část výroby byla zastavena, po
privatizaci některé provozy zkrachovaly Několik objektů bylo
zbouráno za účelem nerealizované výstavby hokejové haly.
Metropolitní plán stanovuje doplnění uliční sítě a návaznost na
blokovou strukturu sousedící lokality Vysočany.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/171/2035 935714m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/7 Kolektor 2. kategorie Kolbenova 1 - návrh
770/-/8 Kolektor 2. kategorie Kolbenova 2 - 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
800/171/2023 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost
800/171/8013 - 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/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
910-630/-/12 Praha – Nymburk

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/7 Kolektory Kolbenova 1
930-770/-/8 Kolektory Kolbenova 2
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází u úpatí jižního svahu vinice Máchalka nad
Vysočany. Z jihu je vymezená železniční tratí s Vysočanským
nádražím. Jedná se o areály bývalého mlýnu a pekáren Odkolek,
Freyova cukrovaru a vinných sklepů bratří Trauberů. Dochovalo se
zde několik historických objektů. Ze severu kromě zalesněného svahu
na lokalitu navazuje zástavba zahradního města Nad Krocínkou.
Areály Odkolkových pekáren v místech tvoří uliční čáru fasádami
domů. Mlýn a pekárna byly postaveny roku 1912 dle projektu
Huberta Gessnera, dochoval se objekt s názvem podniku a logem.
Roku 1919 byl po požáru celý areál rozšířen. Vedlejší areál
cukrovaru založil Bedřich Frey roku 1835 jako první průmyslový
podnik ve Vysočanech. Ve 20. letech 20. století cukrovar ukončil
provoz a byl využíván různými firmami. Po znárodnění byl přidružen
k vedle stojícím mlýnům a pekárnám firmy Odkolek.
Metropolitní plán stanovuje transformaci areálu na obytnou
heterogenní lokalitu.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 172 - Pekárny Odkolek generováno 27-11-2015 | 13:13



Z04 O [ T ]
Pekárny Odkolek - 172

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 172 - Pekárny Odkolek generováno 27-11-2015 | 13:13



Z04 O [ T ]
Pekárny Odkolek - 172

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/172/2104 149036m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/5002 LBK Prosecká - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - 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:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/172/8026 - 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
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.17/0.88
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/5/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Prosek, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je ohraničená ulicemi Kbelská, Prosecká a Čakovická a tvoří
trojúhelník rozdělený ulicí Letenská.
Zástavbu tvoří bloky středního až velkého měřítka. Součástí lokality
jsou Ústavy Akademie věd ČR.
Navrhuje se doplnění struktury o bloky středního měřítka, v principu
města, tedy vymezení veřejného prostranství fasádami domů, s
důrazem na dotvoření hrany ulice Prosecká a Čakovická, včetně
úpravy nároží v návaznosti na stanici metra Prosek.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/173/1048 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 17000m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/173/2036 170896m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/173/2037, Rozvojová plocha 414/173/2075 tvoří jedno území o rozloze 109849m2, pro které platí:
Využití: obytná

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 173 - Na Klíčově generováno 27-11-2015 | 13:14



Z04 O [ T ]
Na Klíčově - 173

Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5161 LBK Ládví - Klíčov - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5162 LBK Ládví - Klíčov - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5163 LBK Ládví - Klíčov - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/173/8017 - 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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2/3/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu na pravém břehu
Vltavy. Na území se původně nacházela hospodářská usedlost
Košinka s okolními vinicemi. V 19. století zde byla vystavěna továrna
na voskovaná plátna a Grabova vila. Postupně bylo území
zastavováno dalšími průmyslovými objekty. Na jihovýchodě lokality
vzniklo rekreační zázemí s hřištěm.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby, v návaznosti na
blokovou zástavbu Libně při ulici Zenklova v principu města, dále
pak v principu města či předměstí. Stanovuje se prostupnost směrem
k řece.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/174/2728 Park u Grabovy vily - 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 - 12.2%, 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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/174/2279 56539m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/174/2280 21740m2

Využití: obytná

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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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4113 LBC Thomayerovy sady - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná.
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
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-630/672/1020 Praha-Libeň U Kříže
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.46/0.56
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při levém břehu Vltavy a je sevřená mezi
plavební kanál a železniční trať. Zástavbu tvoří industriální objekty
(papírna, čistírna) a fragmenty obytné zástavby, v severní části pak
areály. Stará čistírna odpadních vod byla postavená v letech 1901 –
1906, provoz byl ukončen roku 1967, kdy byla nahrazena Ústřední
čistírnou odpadních vod na Císařském ostrově. V lokalitě se nachází
také Císařský mlýn, původní objekt pocházel ze 14. století a byl
přestavován, nejvýrazněji v manýristickém slohu za vlády Rudolfa II.
Od pol. 19. století zde fungovaly papírny. Pozůstatky hlavního
objektu byl na počátku 21. století zrekonstruován a upraveny na
bydlení.
Stanovuje se doplnění veřejných prostranství, včetně parku a
doplnění zástavby v návaznosti na původní objekty.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 175 - Malá Říčka generováno 27-11-2015 | 13:14
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/175/1050 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 18000m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/175/2220 183545m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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/-/14 Nádraží Podbaba - Suchdol - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/175/1017 Parkoviště P + R - Podbaba - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/-/3 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh
730/175/1048 Čistírna odpadních vod ÚČOV nátok - návrh; rozšíření
730/175/1049 Čistírna odpadních vod ÚČOV nátok - návrh; rozšíření
730/-/2 Kmenová stoka D, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
910-624/175/1017 Parkoviště P + R - Podbaba

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/175/1048 Rozšíření ÚČOV
910-730/175/1049 Rozšíření ÚČOV

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Nátokový labyrint na ÚČOV
930-730/-/2 Nátokový labyrint na ÚČOV

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 175 - Malá Říčka generováno 27-11-2015 | 13:14
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : transformační

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Sedlec

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází ve svažitém terénu na levém břehu Vltavy. Území
bylo dlouho nezastavěné, procházela jím pouze historická stezka ve
stopě dnešní ulice Kamýcká. Podél ulice vznikala od začátku 20.
století drobná zástavba, která byla postupně doplňována
průmyslovými budovami a sklady. Na východě lokality je oplocený
produkční areál, na jihu lokality několik oplocených sportovišť.
Metropolitní plán stanovuje doplnění uliční sítě a heterogenní
zástavbu v principu města, při trase tramvaje a hlavní ulici, a v
principu předměstí na okrajích při krajinných lokalitách.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 176 - Nový Sedlec generováno 27-11-2015 | 13:14
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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: parkový les na lesních pozemcích - 0.4%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/176/2008 153880m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/1040 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/14 Nádraží Podbaba - Suchdol - 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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
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Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Nová Ruzyně - 177

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0/0.58
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalitu tvoří areál kasáren Armády ČR (vymezený ulicí U Prioru a
železniční vlečkou), soukromé areály převážně skladů a na
západním okraji nezastavěné území. Původní dělostřelecká kasárna
byla postavena v letech 1924 až 1929. Za 2. světové války zde bylo
popraveno přes 200 osob. V říjnu 2000 prodělala kasárna
transformaci na Základnu komunikačních a informačních systémů
Praha.
Kasárna tvoří v západní části historické budovy, ve východní části
panelové domy. Mezi nimi se nachází přízemní objekty. V areálech
skladů jsou přízemní haly
Metropolitní plán stanovuje doplnění uliční sítě a vytvoření
veřejných prostranství v návaznosti na prvky dopravní infrastruktury
a uliční síť přilehlých lokalit tak, aby bylo podpořeno také propojení
krajinných celků Obory Hvězda, Bílé Hory a Šárky.
Stanovuje se doplnění zástavby a veřejných prostranství.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/177/2002, Rozvojová plocha 414/177/2390 tvoří jedno území o rozloze 638179m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/29 Vlastina - Nádraží Ruzyně - návrh
622/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně   - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/1 Tepelný napáječ Levobřežní soustavy CZT napojení na TN Kladno - územní rezerva

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
800/177/8021 - 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/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně
910-622/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně
910-630/673/1021 Praha-Liboc
910-630/673/1025 Praha-Ruzyně
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na východ od vesnického jádra Zličína, u
železniční trati, která odděluje Zličín a Sídliště Řepy Součástí lokality
je rybník Hliník, pozůstatek bývalého lomu na šamot v blízkosti
nádraží.
Transformace na obytnou lokalitu, propojení se sídlištěm Řepy,
návaznost na strukturu Starého Zličína a zahradního města Zličín
Rekreační potenciálem je rybník Hliník, možnost propojení s Velkým
rybníkem.
Stanovuje se doplnění uliční sítě, s návazností na uliční prostranství
okolních lokalit. Metropolitní plán stanovuje heterogenní zástavbu v
principu města a předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/178/2559 Park Nový Zličín - 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 - 4.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 3.5%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/178/2020, 412/178/2300, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 335599m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

Krajina a parky
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Transformační plocha 411/178/5254 30546m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/19 Sídliště Řepy - Zličín - 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:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/178/8023 - 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/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.02/0.71
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/5/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při mimoúrovňovém křížení Plzeňské a
Bucharovy. Terén klesá jihovýchodním směrem ke křižovatce.
Lokalita je obklopená převážně rekreačními lokalitami a od
obytných lokalit je oddělená parkem Motolské rybníky.
Z kompozičního hlediska se jedná se o velmi důležité území při
vstupu do města, při jedné z radiál. Součástí lokality je Zámek Motol,
postavený v 17. století, s novogotickou podobou z 19. století. Dnes
tento objekt slouží jako sídlo Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského.
Metropolitní plán stanovuje zástavbu při Plzeňské radiále v principu
města, tedy s vymezením veřejných prostranství fasádami domů,
dále od této hlavní osy rozvíjet princip předměstí. Dále se stanovují
vstupy do území okolních parkových lokalit.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/179/2176 Motolské rybníky - lokalitní 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: parkové sportoviště - 1.1%, městský park - 13.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.5%, parkový
les na lesních pozemcích - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 7.2%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/179/2011 369165m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 0%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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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Krajina a parky
Transformační plocha 411/179/5027 106803m2

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/32 Vypich - Nemocnice Motol - Motol - 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
800/179/8015 - 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
910-622/-/32 Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol
910-622/-/32 Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : transformační

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Waltrovka se strukturou heterogenní 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 na převážně rovinatém terénu, v severní části se
nachází poměrně výrazné návrší, které odděluje lokalitu od sousední
lokality Na Farkáně
Z větší části se jedná o areál bývalé továrny Walter Motors založené
Josefem Walterem roku 1911. Původně se zde vyráběla auta, později i
letecké motory. Po válce byla továrna znárodněna a přejmenována
na Motorlet s.p. V roce 1995 se společnost vrátila k původnímu
názvu, továrna však v tržním prostředí nebyla soběstačná a výroba
se z areálu přesunula do areálu Letov v Letňanech. Došlo k demolici
několika objektů. V září 2012 prostor bývalé Waltrovky odkoupila
Penta Investments, s.r.o.  a v roce 2015 dokončila administrativní
objekt Aviatica.
Metropolitní plán stanovuje doplnění uliční sítě a heterogenní
zástavbu v principu města a předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/180/2816 Park Waltrovka - lokalitní 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 - 7.8%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/180/2120 175947m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

Krajina a parky
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Transformační plocha 411/180/5060 14819m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
 - návrh
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.

Veřejná vybavenost
800/180/1508 - v okolí 250 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 15000m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/674/1015 Praha-Jinonice
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Výzkumný elektronický ústav - 181
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0/0.9
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Výzkumný elektronický ústav se strukturou
heterogenní 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 mírném severozápadním svahu nad tratí
Pražského semmeringu, na úpatí Dívčích hradů. Od 50. let probíhála
v lokalitě výstavba produkčních areálů,které jsou dnes převážně
opuštěné.
Stanovuje se doplnění uliční sítě v návaznosti na stávající okolní
struktury a plánovanou Radlickou radiýálu. Těžištěm území se
stanovují místa při stanici metra Jinonice a okolí železniční zastávky
Praha – Jinonice.
Stanovuje se zástavbu v principu města a předměstí, princip
předměstí se stanovuje přdevším v návaznosti n arekreační lokalitu
Dívčích hradů.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/181/2013, Rozvojová plocha 414/181/2581 tvoří jedno území o rozloze 219974m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/181/1025 MUK Jinonice - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/81 Radlická radiála - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/181/1007 Dešťová usazovací nádrž Puchmajerova - 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
800/181/8039 - 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/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/674/1015 Praha-Jinonice

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/181/1007 DUN Puchmajerova
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Branický pivovar - 182
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2/4/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hodkovičky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v severním svahu nad Vltavou v blízkosti Jižní
spojky. Je vymezená dvěma železničními tratěmi, jižní, která
pokračuje přes Branický most na druhou stranu řeky a severní, která
pokračuje na jih od Prahy. Z jihu je vymezená ulicí Modřanská. Ve
východní části se jedná o bývalý areál pivovaru z roku 1900, provoz
byl ukončen v roce 2007. V západní části se jedná o zástavbu při
železniční zastávce a točně tramvaje.
Objekt pivovaru je orientovaný severozápadně k Vltavě, zády se
obrací k zalesněnému svahu. Ulice Údolní dělí areál na historickou
východní část ohraničenou zdí z kyklopského zdiva a mladší západní
část.  Branický pivovar je výrazný i ze vzdálenějších pohledů,
charakteristické jsou tovární komíny a znak pivovaru na fasádě
sladovny. Západní část blíže k řece tvoří fragmenty zástavby v
principu města a předměstí.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 182 - Branický pivovar generováno 27-11-2015 | 13:15



Z04 O [ T ]
Branický pivovar - 182

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 182 - Branický pivovar generováno 27-11-2015 | 13:15



Z04 O [ T ]
Branický pivovar - 182

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/182/2502 Park u ulice Pikovická - 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 - 5.1%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/182/2117 68529m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/182/2118 83298m2

Využití: obytná

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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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/182/5078 9662m2

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

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.
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/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Černý Kůň se strukturou heterogenní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hodkovičky, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na pravém břehu Vltavy, od řeky je oddělená
údolní nivou a železniční tratí. Lokalita je z velké části nezastavěná,
výjimkou je historického jádro Hodkoviček s několika dochovanými
objekty včetně kapličky při křižovatce ulice Modřanská a V Náklích,
několik dochovaných objektů, které vytváří uzavřenou uliční čáru
shodnou s čárou stavební.
Stanovuje se doplnění uliční sítě, s důrazem na propojení s okolními
lokalitami a zajištěním přístupu do nivy Vltavy.
Dále se stanovuje zástavba, a to v principu předměstí v návaznosti
na lokalitu Hodkovičky, v principu města k hlavním ulicím
Modřanská a Československého exilu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/183/1052 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 29000m2

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: parkový les na lesních pozemcích - 2.7%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/183/2121 296478m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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/-/5113 LBK Zátišský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5164 LBK Kunratický les - Zátišský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5167 LBK Kunratický les - Zátišský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/183/1047 Suchý poldr Komoko - územní rezerva

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
800/183/8003 - 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:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Belárie se strukturou heterogenní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v převážně rovinatém terénu při údolní nivě
Vltavy, prudce se zvedá v severozápadní části na terasu nad údolím
Vltavy a Zátišského potoka. Zástavba lokality vznikala na úpatí
původních vinic od 1. pol. 20 století, kdy se jednalo o počátek
výstavby zahradního města. Postupně převážila zástavba továrních
hal  a  přidružených administrativních objektů,  z  nichž
nejvýznamnější byly Modřanské čokoládovny a výrobna leteckých
přístrojů a letecké techniky Microna.
Těžištěm lokality je ulice Modřanská, ve stopě původní cesty ze
Starých Modřan do Braníka, a její křížení s ulicí Československéo
exilu. Metropolitní plán stanovuje doplnit uliční síť při zachování ulic
v severozápadní části, kde je stabilizovaná část s principem
předměstí.
Dominantou v území je 11 patrový objekt Microny. Metropolitní plán
stanovuje doplnění zástavby, s důrazem na vytvoření nároží ulic
Modřanská a Československého exilu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/184/1011 - v okolí 200 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 28000m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/184/2102 285227m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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

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.

Veřejná vybavenost
800/184/8001 - 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:
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.35/0.93
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při pravém břehu Vltavy, od řeky je oddělená
železniční tratí a ulice Komořanská ji v severojižním směru dělí na
dvě části. Západní část lokality zahrnuje bývalý areál modřanského
cukrovaru, ze kterého po demolici zbylo jen několik málo objektů, a
východní část, která navazuje na zástavbu zahradního města
Čechovy čtvrtě. Lokalita se nachází na rovině, výjimkou je uměle
vytvořený zlom pod ulicí Na Zavážce.
Stanovuje se doplnění uliční sítě v návaznosti na uliční prostranství
okolních lokalit a prostupnost směrem do nivy Vltavy.
Stanovuje se heterogenní zástavba, a to v principu předměstí v
návaznosti na lokalitu ahradního města Čechova čtvrť a v principu
města při hlavní ose lokality, ulici Komořanské.
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Nádraží Modřany - 185

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/185/2059 205318m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

(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 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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Transformační plocha 412/185/2171 6723m2

Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/13 Nádraží Modřany - Komořany - územní rezerva

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
730/185/1008 Dešťová usazovací nádrž SN5 - 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.
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
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/185/1008 DUN SN5

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 185 - Nádraží Modřany generováno 27-11-2015 | 13:16
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality U Krčského lesa se strukturou heterogenní 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 jih od Jižní spojky při Vídeňské ulici, ke které
se terén mírně svažuje v severovýchodním směru.
V okolí této lokality se ve 20. století rozvíjely odlišné struktury –
zahradní město, areál nemocnice, sídliště, ale samotná lokalita
zůstala s výjimkou několika domů nezastavěná. Velkým zásahem
byla úprava trasy Vídeňské, kterým vznikl volný prostor před
areálem nemocnice.
Metropolitní plán stanovuje doplnit uliční síť, s důrazem na vytvoření
veřejného prostranství v návaznosti na stanici metra a vstup do
areálu nemocnice. Dále se stanovuje návaznost na uliční síť sousední
lokality zahradního města Krč.
Stanovuje se dotvořit zástavbu, včetně zástavby při stanici trasy
metra D a  vytvoření hrany hlavních ulic lokality Zálesí a Vídeňská,
včetně jejich nároží.
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U Krčského lesa - 186

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/186/2116 366625m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/3022 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5165 LBK Kunratický les - Zátišský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/186/1017 stanice metra Nemocnice Krč - návrh
621/186/1039 vestibul stanice metra Nemocnice Krč - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/186/1032 Záchytná nádrž Zálesí - 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
800/186/8033 - 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
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/186/1017 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/186/1039 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/186/1032 ZN Zálesí
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2/4/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Strašnice, Vršovice, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi ulicí Bohdalecká a železniční tratí. Ulice U
Plynárny spojuje danou lokalitu s Michlí na západě a Záběhlicemi na
východě. Lokalita tvoří úpatí kopce Bohdalec a přes široké kolejiště
je podjezdem spojená s Vršovicemi. Součástí lokality je kromě skladů
a různých opraven a servisů také areál Garáží Vršovice (areál
Dopravních podniků ze 60. let, původně pro trolejbusy, dnes stále
funkční autobusové garáže) a fragment obytné zástavby z druhé
poloviny 20. století postavený původně pro zaměstnance přilehlé
rozvodny vysokého napětí
Stanovuje se vytvoření uliční  sítě v návaznosti na okolní lokality a
na plánované trasy hromadné dopravy.
Stanovuje se heterogenní zástavba, v principu města předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/187/2380 Hřbitov ve Vršovicích - 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: hřbitov - 4.2%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/187/2219 680345m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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/-/4021 LBC Chodovská - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu - návrh
610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
 - návrh
610/-/94 Úprava křižovatky Bohdalecká - U Vršovického hřbitova
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/187/1001 Tramvajová vozovna Chodovská - návrh
622/187/1001 Chodovská - návrh
622/-/25 Tramvajová vozovna Chodovská - návrh
622/-/33 Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická - návrh
622/-/34 Záběhlická - Chodovská - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/22 kabelový tunel Michle - 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
800/187/8027 - 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/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu
910-610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
910-610/-/94 Úprava křižovatky Bohdalecká - U Vršovického hřbitova
910-622/187/1001 Tramvajová vozovna Chodovská
910-622/-/33 Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická
910-622/-/33 Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická
910-622/-/34 Tramvajová trať Záběhlická - Chodovská
910-622/-/34 Tramvajová trať Záběhlická - Chodovská
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/684/1012 Praha-Eden

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/22 Kabelový tunel Michle
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STABILITA : transformační

3/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Strašnice, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita má tvar trojúhelníku ze všech stran vymezeného železnicí a
z jihu také Jižní spojkou. Terén klesá směrem ke středu lokality, do
míst návrhového parku.
Zástavba v této lokalitě začala vznikat ve 20. letech 20. století jako
nouzová kolonie, rozrůstala se až do 50. let. V 60. letech začala
pomalu zanikat, především díky možnosti vyměnit nouzový domek
za byt na sídlišti. Do dneška je několik domů využíváno k trvalému
bydlení, některé jako zahrádková osada.
Stanovuje se vytvoření uliční sítě v návaznosti na okolní lokality.
Meropolitní plán stanovuje heterogenní strukturu lokality, s
principem města a předměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/188/2615 Sady na Slatinách - lokalitní 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 - 11.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.1%, městský sad - 0.4%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 1.1%, parkový les na lesních pozemcích - 2.8%, vodní plocha a vodní tok - 0.5%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 412/188/2132, 412/188/2299, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 382215m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 0%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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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Krajina a parky
Transformační plocha 411/188/5253 80816m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
 - návrh
610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/188/1011 Nádrž Na Slatinách - návrh

Odkanalizování
730/188/1020 Záchytná nádrž Nad Elektrárnou - návrh

Systém elektronických komunikací
780/188/1001 Datové centrumSlatiny - návrh; rozšíření

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
800/188/8032 - 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/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
910-610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/5 Praha – Benešov

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/188/1011 Nádrž Na Slatinách
910-730/188/1020 ZN Nad Elektrárnou
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STABILITA : rozvojová

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Rajský vrch se strukturou heterogenní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při jihovýchodním okraji sídliště Černý Most, při
hlavní ose sídliště ulici Ocelkova, od které je lokalita oddělená částí
parku ve volné zástavbě. Ze západní strany je lokalita ohraničená
svahem nad Bezejmenným potokem. Terén stoupá jihovýchodním
směrem k vrchu Čihadla
V lokalitě je založená uliční síť, tvořená oblouky. Těžištěm je vstup
do lokality z ulice Ocelkova, pokračování ulice Generála Janouška z
lokality Sídliště Černý Most. Stávající zástavbu tvoří bytové domy,
které vymezují uliční prostranství fasádami, v jižní části je ve
výstavbě zástavba řadových rodinných domů v principu předměstí.
Stanovuje se dotvořit zástavbu, v těžišti lokality v principu města,
dále v principu předměstí. Dále se stanovuje napojení na cesty v
přilehlé rekreační lokalitě.
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Z04 O [ R ]
Rajský vrch - 189

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 189 - Rajský vrch generováno 27-11-2015 | 13:18



Z04 O [ R ]
Rajský vrch - 189

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/189/2612 8388m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Naplňovat potenciál rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/189/2319 78992m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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.

Veřejná vybavenost
800/189/2027 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 189 - Rajský vrch generováno 27-11-2015 | 13:18



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Nad Palečkem - 190

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.36/0.42
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Nad Palečkem se strukturou heterogenní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Počernice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 20

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při jižním okraji Horních Počernic v těsné
blízkosti silnice E 67, která dále pokračuje jako dálnice D11. Území
mírně klesá směrem k jihu. Hlavní stávající osou lokality je ulice Ve
žlíbku, v místě historické cesty, která spojuje Čertousy a Běchovice.
Jako první vznikla v lokalitě zástavba rodinných domů podél ulice V
Slavětíně v 50. – 70. letech. Na konci 70. let došlo k výstavbě silnice
E 67. Nejmladší zástavbu tvoří bytové domy na západ od ulice Ve
žlíbku a areály při silnici E 67.
Stávající strukturu tvoří kombinace principu předměstí a periferie,
veřejná prostranství jsou převážně vymezena ploty, jak u bloků
rodinných a bytových domů, tak u areálů. Metropolitní plán
stanovuje doplnění uliční sítě a propojení s okolními obytnými
lokalitami. Osou se stanovuje propojení ulic Ve žlíbku a Jeřická,
zásadní je také  pokračování ulice V Slavětíně, kterým se propojí
lokalita s rozvojovou plochou v lokalitě Horní Počernice. Dále se
stanovuje pěší propojení v návaznosti na ulici Kramolná
V severovýchodní se stanovuje pokračování principem předměstí
odpovídající existující struktuře, jak v měřítku zástavby a bloků, tak
ve vymezení a veřejných prostranství. Při silnici E 67 je navrženo
pokračovat v zástavbě areálů, s využitím odpovídajícím obytné
heterogenní lokalitě. V západní části je navržena zástavba v principu
předměstí, při hlavní ose s přípustnou větší výškou zástavby a
odlišným vymezením uličního prostranství, místo plotu fasádou
domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/190/1007 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 4500m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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 412/190/2286, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 13418m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/190/2001 45646m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/190/2348 78876m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/190/2611 34589m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
 - 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/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
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2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Letňany

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 19

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině mezi produkčními lokalitami na
severním okraji Prahy.
Součástí lokality jsou kasárna, která vznikla společně s výstavbou
kbelského letiště kolem roku 1918. Zástavba této lokality se dále
rozvíjela na východ od ulice Hůlkova jako zahradní město doplněné
o několik bytových domů, které jsou ve východní části součástí
oploceného areálu kasáren, v západní pak obklopené přístupnými
nezastavěnými částmi stavebního bloku.
V západní části lokality, v návaznosti na princip předměstí se
stanovuje rozšíření této struktury s odpovídajícím charakterem
zástavby a veřejných prostranství. V severovýchodní části se
stanovuje kombinace principu města a předměstí, s těžištěm při
propojení ulice Hůlkova na ulici Polaneckého a dále do Kbel.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/191/1043 - 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.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.7%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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 412/191/2251, Rozvojová plocha 414/191/2564 tvoří jedno území o rozloze 15973m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/191/2102 190138m2

Využití: obytná

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
 - návrh

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - 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:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/191/8012 - 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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
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min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality U Výstaviště Letňany se strukturou heterogenní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Letňany, Prosek, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi sídlištěm Letňany a Prosek, při stanici
metra Letňany. Území rozdělují významné dopravní trasy – Kbelská
a Prosecká a jejich mimoúrovňové křížení.Jedná se o významné
rozvojové území s velkým potenciálem, především díky stanici
metra, důležitá je lokalita vzhledem také k dopravnímu propojení do
Středočeského kraje.
Stávající zástavbu tvoří enkláva rodinných domů, tedy princip
předměstí a areál výstaviště – princip periferie.
Metropolitní plán stanovuje doplnění o strukturu středního měřítka,
princip města, s využitím zahrnujícím administrativu a služby.
Stanovuje se těžiště při stanici 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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/192/2494 422221m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/192/1029 vestibul stanice metra Letňany - 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
800/192/2124 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost
800/192/8035 - 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/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality U Letňanského lesoparku se strukturou
heterogenní v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na rovinatém terénu východně od Starých Letňan vedle
areálu Avia Letňany, ze severu je oddělená železniční tratí od
Čakovic. Součástí lokality je betonárka při Lesoparku Letňany
určená k transformaci.
Území s převážně zemědělským využitím se postupně zastavuje od
roku 2008. Stávající zástavbu tvoří bytové domy při ulicích Pavla
Beneše a Miroslava Hajna s principem obytné periferie, tedy s volně
přístupnými nezastavěnými částmi stavebního bloku. Při ulici
Nepomuckých pak bytové domy s oplocenými předzahrádkami.
Stanovuje se doplnění uliční sítě, včetně návazností do Letňanského
lesoparku a okolních lokalit.
Metropolitní plán stanovuje v severní části zástavbu 2 principů
oddělené parkem, na který navazuje stávající sportoviště: blíže k
železnici rodinné domy v principu předměstí a při pokračování ulice
Veselská bytové domy s přezahrádkami nebo vymezující veřejná
prostranství fasádami.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/193/2790 Park za tratí - lokalitní park
123/193/2782 Park v Nových Letňanech - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/193/1028 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 15000m2

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 - 10.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.5%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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

(1) Mezery ve stávající struktuře města a předměstí
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby respektovat stávající, případně navržená uliční prostranství, dále v souladu s charakterem stávající zástavby
stavebních bloků vycházet ze zastavitelnosti bloku, jehož je plocha součástí, případně ze zastavitelnosti navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/193/2370 8162m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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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(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 412/193/2049, Rozvojová plocha 414/193/2366, 414/193/2493, 414/193/2594 tvoří jedno území o rozloze 58356m2, pro
které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Transformační plocha 412/193/2077, Rozvojová plocha 414/193/2558 tvoří jedno území o rozloze 69063m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/193/2118 159914m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/193/5174 28052m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

Rozvojová plocha 413/193/5026 17066m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská - návrh
610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
 - 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
800/193/1505 - 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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 193 - U Letňanského lesoparku generováno 27-11-2015 | 13:18



Z04 O [ R ]
U Letňanského lesoparku - 193

910-610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská
910-610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 193 - U Letňanského lesoparku generováno 27-11-2015 | 13:19





Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Nad Úvozem - 194

Z
04

STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.21/0.55
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Nad Úvozem se strukturou heterogenní v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním okraji Prahy mezi plánovaným
napojením na dosud nepostavenou část Pražského okruhu a
zástavbou rodinných domů lokalit Horní a Dolní Chabry a
produkčním areálem Beranov. Lokalita se svažuje k severu, do
historického jádra Horních Chabrů.
Původní zemědělská půda skládající se z mnoha parcel byla zcelena
a zachovalo se pouze rozdělení v severojižním směru v trase původní
cesty mezi jádrem Horních Chabrů a Starými Kobylisy.
V jižní části v přímé návaznosti na produkční areál probíhá výstavba
bytových domů, další rozvoj lokality se stanovuje v principu
předměstí, s návazností na zástavbu rodinných domů okolních
lokalit. Stanovuje se doplnění uliční sítě, z propojení do okolních
lokalit je nejvýznamnější prodloužení ulice V Kratinách a několik
napojení na ulici Ústecká.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/194/1014 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 12500m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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 412/194/2150, Rozvojová plocha 414/194/2613 tvoří jedno území o rozloze 89562m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojová plocha 414/194/2414 247573m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
 - 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
800/194/1502 - v okolí 250 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 7500m2, konkrétní využití: občanská vybavenost
800/194/1516 - v okolí 250 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 7500m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Západní Město se strukturou heterogenní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky, Třebonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY

Lokalita se nachází na západním okraji Prahy v blízkosti
Rozvadovské spojky a Pražského okruhu. Terén se svažuje
jihozápadním směrem k Dalejskému potoku.
V místě bylo od 80. let počítáno s výstavbou sídliště Chaby, jako
další části souboru sídlišť Jihozápadního Města. Tento záměr však
nebyl realizován a lokalita zůstávala nezastavěná, s výjimkou osady
Chaby. V posledních letech dochází k výstavbě při stanici metra
Stodůlky, v  návaznosti na Sídliště Stodůlky, od které je lokalita
oddělená ulicí Jeremiášova. Jádrem lokality je náměstí Junkových u
stanice metra Stodůlky. Náměstí je vymezené administrativními
budovami se službami parteru, na ty navazují bytové domy. Veřejná
prostranství tvoří uliční íť a park ve volné zástavbě, který na rozdíl od
modernistických struktur spíš než otevřené parkově upravené
prostranství vytváří parkově upravené polootevřené vnitrobloky.
Směrem k Rozvadovské spojce probíhá výstavba rodinných domů.
Významnou spojnicí je ulice K Chabům ve stopě historické cesty.
Metropolitní plán stanovuje dotvoření uliční sítě, s důrazem na
propojení s přilehlými obytnými lokalitami a propojením do okolní
krajiny. Dále se stanovuje doplnit lokalitu v jádru pi náměstí
Junkových o zástavbu v principu města a po okrajích o princip
předměstí odpovídajícího vymezení veřejných prostranství a
měřítka.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 195 - Západní Město generováno 27-11-2015 | 13:19



Z04 O [ R ]
Západní Město  - 195

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 195 - Západní Město generováno 27-11-2015 | 13:19



Z04 O [ R ]
Západní Město  - 195

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 195 - Západní Město generováno 27-11-2015 | 13:19



Z04 O [ R ]
Západní Město  - 195

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/195/2144 Park u tvrze Chaby - místní park
123/195/2019 Západní Město - 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 - 2.8%, městský park - 0.3%

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/195/2253 1286795m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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/-/3066 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/8 Komunikace Západního města "V72"
 - návrh
610/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
 - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/195/1019 Parkoviště P + R - Stodůlky
 - 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
800/195/8040 - 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/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
910-610/-/8 Komunikace Západního města "V72"
910-624/195/1019 Parkoviště P + R - Stodůlky

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/16 Prodloužení sběrače P do Třebonic
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VYUŽITÍ : obytná

0.37/0.62
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/3/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Jihozápadní Město se strukturou heterogenní v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalitu tvoří převážně nezastavěné území na západním okraji
Prahy, mezi sídlišti Jihozápadního Města a vesnickou lokalitou
Řeporyje. Na Řeporyje navazuje dané území přímo, od sídlišť je
oddělené ulicí Jeremiášova
Historicky se jednalo o zemědělskou půdu mezi dvěma původními
vesnicemi, Řeporyjemi a Stodůlkami. Územím procházely dvě
historické cesty, spojnice těchto vesnic. Jedna se zachovala dodnes
jako ulice Jáchymovská, druhá, navazující na ulici Krteňská, je
patrná v parcelní kresbě a rozdělení polí.
Stávající zástavbu tvoří blok velkého měřítka s velkoobchodem při
ulici Jeremiášova a blok bytových domů středního měřítka při ulici
Radouňova
V lokalitě se stanovuje vytvořit síť veřejných prostranství s
návazností na ulice sousedních lokalit, a to ulice lokality Řeporyje
(Lažanská, Jindřicha Jindřicha, Krteňská) a sídlišti Jihozápadního
Města, v návaznosti na ulici Oistrachova a Vackova. Stanovuje se
začlenění ulice Jeremiášova do uliční sítě a dotvoření její hrany
zástavbou, v návaznosti na vznikající zástavbu v sousední lokalitě
Západní Město při náměstí Junkových.
Měřítko zástavby střední v principu města se stanovuje u hlavních
ulic, po okrajích se stanovuje zástavba v principu předměstí s
odpovídajícím měřítkem a vymezením veřejných prostranství.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/196/2449 121797m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 20%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 35%
bloky od 8000 do 12000m2 : 30%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/196/2496 327060m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 5%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

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.

Veřejná vybavenost
800/196/8011 - 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:
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1.43/1.1
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/4/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Pražská čtvrť se strukturou heterogenní v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zvážit zahrnutí točny do lokality
Lokalita se nachází na dosud z velké části nezastavěném území mezi
sídlištěm Barrandov a vesnickou strukturou Holyně. Terén klesá k
severu k Prokopskému údolí. Územím původně procházely dvě
historické cesty, severojižní spojující Klukovice se Slivencem a
západovýchodní spojující Holyni a Hlubočepy, ta se dochovala
dodnes. V 70. a 80. letech území ohraničila z jihu trasa radiály K
Barrandovu, což vedlo k přerušení propojení území v severojižním
směru do Slivence.
Stávající zástavbu tvoří několik ortogonálních bloků na východním
okraji lokality, které přímo navazují na sídliště Barrandov. Tyto
bloky mají střední měřítko a veřejná prostranství vymezují zdmi
předzahrádek nebo fasádami domů. Důležitým prostranstvím ve
stávající struktuře je pěší ulice Kovaříkova a ulice Werichova s
parterem.
Metropolitní plán stanovuje vytvořit síť veřejných prostranství, s
těžištěm při trase tramvaje a v návaznosti na ulici Voskovcova a
Kovaříkovu.  Dále se stanovuje návaznost na okolní obytné lokality,
zachování propojení v historické stopě do Holyně a obnova
propojení do Slivence.
Stanovuje se dotvořit zástavbu, v principu města při těžišti lokality a
v principu předměstí na okrajích, směrem k Holyni a k Prokopskému
údolí.
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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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/197/2485 407603m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 25%
Rozloha parků: 10%
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/17 Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 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
800/197/8028 - 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/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení
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STRUKTURA MĚSTA : heterogenní struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Malý háj se strukturou heterogenní v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném rovinatém návrší. Území bylo
součástí volné krajiny využívané k zemědělství. Původní obraz
drobných zemědělských parcel je patrný již na mapě Stabilního
katastru a dochoval se částečně dodnes v parcelní kresbě, ve
skutečnosti však došlo ke scelování půdních pozemků. Od 80. let je
patrná příprava na budoucí výstavbu, dočasně byl na území
vystavěn areál pro skladování, který byl počátkem 21. století
odstraněn a nahrazován postupnou výstavbou obytných domů.
Veřejná prostranství jsou vymezena ve formě příjezdové ulice –
hlavní ulicí Kardausova do území a k jednotlivým domům. Zástavbu
lokality tvoří několik solitérních bytových domů. Stavební čára je
otevřená, není shodná s čárou uliční.
Metropolitní plán stanovuje doplnit uliční prostranství a obnovit
původní cestu propojující Štěrboholy a Dolní Měcholupy. Stanovuje
se heterogenní zástavba, v principu předměstí na okrajích lokality a
v principu města při těžišti lokality, které je tvořeno hlavní ulicí
Kardausova.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Parky - návrh
123/198/1030 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 11000m2

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 heterogenní strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří nepravidelné, kompaktní či rozvolněné bloky.
2/ Stavební čára je uzavřená nebo otevřená. U významných tříd a ulic je stavební čára uzavřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, ploty nebo zdmi.
4/ Stavební čára je převážně totožná s uliční čárou, výjimečně stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/Uliční prostranství tvoří nepravidelnou síť, měřítko uličních prostranství je střední.
6/ Zástavba je malého až středního měřítka. Typickou zástavbou je kombinace budov v kompaktních blocích a budov v samostatných zahradách

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 rozvojové 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.

Rozvojová plocha 414/198/2347 230085m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 40%
bloky od 8000 do 12000m2 : 35%
bloky od 12000m2 : 30%

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

Rozvoj 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/68 Pokračování ulice Kardausovy - návrh
610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
 - 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
800/198/1501 - 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
910-610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
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