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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.44/0.49
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 Malešice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jihovýchodním svahu. Zástavba
vznikala kolem návsi na křížení ulic Malešická a U Tvrze. Původní
rostlá obec byla doplněna individuální výstavbou rodinných domů,
která v lokalitě převažuje a pokračuje dodnes.
Uliční síť je v jádru rostlá, v novější zástavbě vytváří pravidelnou síť.
Uliční síť v jádru lokality vychází z původní osnovy cest, pozdější
uliční síť je pravidelná, ovlivněná terénem. Hlavní ulice lokality je
ulice Malešická a U Tvrze. Na jejich křížení je parkově upravené
Malešické náměstí. Součástí veřejných prostranství jsou aleje v
plochách zastavěných za První republiky.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy a původními
hospodářskými staveními a dále od jádra rodinnými domy v
zahradách. Na jihovýchodě a severu lokality byly vystavěny solitérní
bytové domy doplňující bloky měřítka zástavby rodinných domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/200/2156 Staré Malešice  - místní park
123/200/2076 Park u ulice Vydrova - místní park
123/200/2795 Park u ulice Malešická - místní park
123/200/2148 Park Heldova  - místní park
123/200/2890 Park u ulice Gollova - místní park
123/200/2759 Park na Malešisckém 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 - 11%, městský park - 2.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/200/2110 26126m2

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%

Transformační plocha 412/200/2149 17834m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/200/5036 6389m2

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/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská - návrh
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.28/0.32
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
Hrdlořezy se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hrdlořezy, Malešice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází kolem ostrohu Přírodní památky Smetanka u
potoku Rokytka. Kompozice zástavby byla vytvořena kolem rybníka.
Zástavba z roku 1840 byla téměř celá transformována a z rybníka
vznikl park. V posledních letech zde bylo vystavěno několik bytových
domů. Součástí lokality je naučná stezka MČ Praha 9 - JV stezka.
Uliční síť je nepravidelná, ovlivněná terénem a potokem. Hlavní
třídou je ulice Českobrodská. Součástí veřejných prostranství je
protékající potok Rokytka, široké svažité koryto.
Původní zástavba lokality je tvořena vesnickými domy, dále
rodinnými a bytovými domy.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 201 - Hrdlořezy generováno 27-11-2015 | 13:21



Z05 O [ S ]
Hrdlořezy - 201

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 201 - Hrdlořezy generováno 27-11-2015 | 13:21



Z05 O [ S ]
Hrdlořezy - 201

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/201/2367 Park Na Táboře - lokalitní park
123/201/2542 Park u ulice Hrdlořezská - 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 - 1.1%, městský sad - 1.3%, parkový les na lesních pozemcích - 15.6%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/201/2143 35878m2

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 412/201/2209 26275m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/201/5045 56562m2

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/-/4125 LBC Smetanka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/5120 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/201/1019 Záchytná nádrž Mezitraťová - 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/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/201/1019 ZN Mezitraťová

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 201 - Hrdlořezy generováno 27-11-2015 | 13:21



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

Hloubětín - 202

Z
05
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.32/0.36
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
Hloubětín se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu mezi ulicemi
Poděbradská a Průmyslová. Původní zástavba vznikala podél návsi s
rybníkem, který dnes již neexistuje. Původní zástavba byla v
polovině 20. století pouze přestavována, parcelace přetrvala.
Původní uliční osnova se zachovala, jedná se o nepravidelnou uliční
síť s hlavní ulicí Hloubětínská a návsí, která se místy rozšiřuje ve
zpevněné nebo nezpevněné plochy. Západní část lokality tvoří
zámecký park, který propojuje lokalitu s Rokytkou.
Zástavbu tvoří původní vesnické domy a statky s vnitřními
uzavřenými dvory a dále od jádra pak rodinné domy v zahradách.
Významnými budovami jsou kostel sv. Jiří, zámek s přilehlým parkem
a Křížovnický dvůr. Při jihozápadním okraji lokality se nachází
rekreační areál.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/202/2314 Zámecký park Hloubětín - lokalitní park
123/202/2743 Park Bramborák - místní park na náměstí
123/202/2710 Park na návsi ve Starém Hloubětíně - 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: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.4%, městský park - 2.2%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/202/2169 16920m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/202/1027 MUK Poděbradská - návrh, radiály a Městský okruh
610/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
 - 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/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Aloisov se strukturou vesnickou 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 v údolí potoka Rokytka na břehu Kyjského
rybníku, pod kopcem Aloisov
Původní osada vznikla na začátku 19. století a jejím těžištěm byl
knížecí dvůr. Po jeho zrušení byly pozemky Aloisova rozparcelovány
a podél cesty směrem k lesu vznikla řada domů se zahrádkou. Druhá
řada domů směrem k rybníku začala vznikat až ve 20. Století
Uliční prostranství tvoří ulice Tálinská a s ní rovnoběžná cesta při
Kyjském rybníku, na ně navazují kolmá propojení k rybníku nebo na
druhou stranu na vrch Aloisov, v jihozápadní části se hlavní ulice
rozdvojuje a vytváří nepravidelné stavební bloky.  Jádro vesnice se
nachází v ulici
Zástavbutvoří v e starší části drobná zástavba na podlouhlých
parcelách, novější zástavbu pak rodinné domy umístěné v
zahradách.
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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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/9 Praha – Kolín
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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
Staré Kyje se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostavice, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí říčky Rokytky na břehu Kyjského rybníka,
na severním úpatí kopce Horka. Kyje se začaly rozvíjet ve 12. století
kolem kostela sv. Bartoloměje. V okolí kostela se nacházela tvrz a
manský dvůr. Zemědělský charakter si obec zachovala po několik
dalších století. Ve 14. století ovlivnil obec vznik Kyjského rybníka,
který byl vystavěn jako součást soustavy rybníků na Rokytce. Od
poloviny 18. století vznikala v okolí Kyjského kostela nová stavení.
Začátkem 20. století byla v lokalitě stabilizována uliční síť.
Uliční síť lokality je nepravidelná, vychází ze struktury historických
cest. Páteří lokality je ulice Broumarská, na kterou je navázána
náves v okolí kostela. Další důležitou ulicí lokality je ulice
Šimanovská.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy a původními
hospodářskými staveními a dále od jádra rodinnými domy. Součástí
lokality je rekreační areál s fotbalovým hřištěm.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/204/2556 Okolí Kyjského rybníka - lokalitní park
123/204/2350 Park ve Starých Kyjích - místní park
123/204/2763 Park na Krčínově 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: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.6%, městský park - 8.4%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 1.1%, vodní plocha a vodní tok - 35.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/204/2175 36965m2

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%

Transformační plocha 412/204/2176 22258m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/204/5061 180655m2

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

Transformační plocha 411/204/5112 5191m2

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/-/5021 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5104 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5105 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/204/1008 Protipovodňové opatření plošné Rokytka 1 (Horka) - 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
800/204/2121 - 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
910-630/-/9 Praha – Kolín
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.34/0.34
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
Starý Prosek se strukturou vesnickou 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 v jižním svahu nad vinicí Máchalka. Původní
jádro v okolí kostela sv. Václava a při ulici Nad Kelerkou. Rodinná
zástavba vznikala v první polovině 19. stol. okolo ulic Nad Krocínkou
a U Proseckého kostela. Postupně byla doplňována zástavbou
rodinných domů až do konce 1. poloviny 20. století. Novější zástavba
rodinných domů byla doplněna v 90. letech 20. Století.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, rostlá, reagující na terén.
Hlavní ulicí je ulice Na Vyhlídce a Prosecká, která historicky
procházela přes náměstí. Významným těžištěm lokality je prostor
náměstí Na Proseku, který je propojený s kostelem a okolním parkem
pěší komunikací ve stopě historické cesty.
Původní zástavbu tvoří vesnické domy. Podél hlavních ulic došlo k
přestavbě původní drobné zástavby na městské domy. Novější část
lokality tvoří rodinné domy v zahradách. Dominantou lokality je
kostel sv. Václava s okolním parkem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/205/2641 Park u kostela sv. Václava na Proseku - 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 - 3.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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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Železniční doprava
630/-/103 RS 4 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - územní rezerva

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

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Střížkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází pod hřbetem svahu, ze severu je vymezena
Proseckou radiálou. Původní zástavba vznikala podél historické
cesty, dnešní ulice Střížkovská, především na jižní straně. Struktura
se postupně doplňovala do první čtvrtiny 20. století, některé z
původních vesnických stavení byly nahrazeny městskými domy.
Síť veřejných prostranství je jednoduchá, tvoří jí páteřní osa, ulice
Střížkovská, které respektuje stopu historické cesty a vychází z
terénu.
Zástavbu v původním jádru tvoří vesnické domy, dále na jih domy
většího měřítka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/506/2851 Sídliště Prosek - 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 - 1.7%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 22.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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.

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

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 : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.31/0.31
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
Nová Libeň se strukturou vesnickou 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 jižním svahu při ulici Davídkova, která
spojuje Libeň se Sídlištěm Ďáblice. Původní vesnická struktura se
postupně doplňovala od počátku 20. století až do současnosti.
Dnešní podoba kompozice je dána budovami z přelomu 20. a 21.
Století.
Síť veřejného prostranství je jednoduchá, tvoří ji hlavní kompoziční
osa, ulice Davídková, která respektuje stopu historické cesty a je
ovlivněna terénem.
Původní zástavba vesnického charakteru je z části nahrazena
zástavbou městského typu. Zástavbu okolo ulic Davídkova a
Vinopalnická tvoří bytové a rodinné domy, okolní zástavbu
samostatné nebo řadové rodinné domy v zahradách.  Součástí
lokality je usedlost Mazanka se zahradou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/207/2467 Zahrada Mazanka - 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 - 1.9%, městský park - 7.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 411/207/5106 10254m2

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

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním svahu kopce nad Bohnickým údolím
ústící podél Bohnického potoka do Vltavy. Hlavní kompoziční osa je
ulice Bohnická, která prochází historickým centrem obce. Rozvoj
postupně probíhal od historického jádra s návsí a kostelem podél
ulice Bohnická směrem do údolí Bohnického potoka. Od 20. let
vznikala zástavba rodinných domů v pravidelných blocích v jižní
části. To pokračovalo i v 50. a 60. letech.
Uliční síť jádra je nepravidelná, ovlivněná svahem a údolím potoka.
Navazuje na ní ortogonální síť bloků rodinných domů v jižní, výše
položené části. Náves je dnes parkově upravené plocha za kostelem s
vydlážděným prostorem zastávky autobusu.
Zástavba podél ulice Bohnická tvoří původní vesnickými domy a
rodinné domy v zahradách. Dominantou je kostel sv. Petra a Pavla a
historický statek Vraných.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/208/2762 Park na návsi ve Starých Bohnicích - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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.

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/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
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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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2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Střešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním svahu. Formovala se na základě
původní osady z 10. století. Hlavní kompoziční osou je ulice Nad
Hradním vodovodem, která je rovnoběžná se Střešovickou ulicí. Ve
20. letech 20. století byla zástavba postupně přestavována.
Síť veřejných prostranství je jednoduchá, tvoří ji páteřní ulice Nad
Hradním vodovodem. Významným prostranstvím je parkově
upravená náves.
Zástavba je tvořena domy vesnického charakteru se souvislou uliční
frontou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/209/2470 Park u Starých Střešovic - místní park
123/209/2748 Park ve Starých Střešovicích - 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 - 22.1%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Starý Veleslavín se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Veleslavín, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném severním svahu. Původní zemědělská
osada z 10. století se formovala kolem návsi. V 18. století byl na
návsi vystavěn zámek Veleslavín. Zástavba převážně rodinných
domů se rozvíjela podél ulice Veleslavínská a dále.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, reaguje na terén.  Hlavní
kostrou je ulice Veleslavínská.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy s dochovanou
původní parcelací. Okrajové části lokality jsou zastavěny rodinnými
domy v zahradách. Významným areálem je Veleslavínský zámek s
parkem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/210/2349 Zámecký park Veleslavín - místní park
123/210/2077 Park u ulice U Sadu - místní park
123/210/2008 Nový les Na Větrníku - 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 - 9.6%, městský park - 1.5%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 1.1%, parkový les na lesních pozemcích - 6.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/210/2170 23831m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 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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bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/210/5230 20426m2

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/-/4121 LBC Střešovické skály - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5065 LBK Šárecký potok - Střešovické skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

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.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/130/1028 Praha-Veleslavín
910-630/-/8 Praha – Kladno
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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
Liboc se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Liboc, Ruzyně, Veleslavín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném svahu. Formovala se jako vesnická
osada od 10. století kolem návsi s kostelem. Postupně byla doplněna
zástavbou rodinných domů především z první poloviny 20. století. V
druhé polovině 20. století vzniklo na okrajích lokality několik
bytových domů.
Síť veřejných prostranství je rostlá, nepravidelná. Páteřní osou je
dnešní ulice Libocká s rozšířenou plochou Libocké návsi s kostelem a
farností sv. Fabiána a Šebestiána.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy. Převážnou část
zástavby lokality však představují rodinné domy, vily se zahradou a
řadové rodinné domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/772/2753 Obora Hvězda - metropolitní park
123/211/2524 Park v Liboci - lokalitní park
123/211/2713 Park na Libocké návsi - 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 - 5.1%, parkový les na lesních pozemcích - 0.6%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 411/211/5031 26457m2

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
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5071 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5072 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/1 Břevnovská radiála - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/211/1030 Nádrž Hvězda 3 - návrh
711/211/1031 Nádrž Hvězda 2 - návrh

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 technické infrastruktury
910-711/211/1030 Nádrž Hvězda 3
910-711/211/1031 Nádrž Hvězda 2
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu. Původní vesnice z 10.
století se formovala kolem trojúhelníkové návsi u hlavní ulice, dnešní
Drnovské, z 15. století je doložená Ruzyňská tvrz. Zástavba je
převážně tvořena vesnickými statky s klasicistní charakterem z 18. a
19. století  s  dochovaným barokním jádrem. Jedná se o
nejzachovanější soubor lidové architektury v Praze. V první polovině
20. století byl původní cukrovar přestavěn na areál vězení.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, respektuje stopu
historických cest. Hlavním prostorem je podlouhlá plocha návsi s
parkem - dnešní Staré náměstí. Náves má dnes parkovou úpravu,
protéká jí potok. Uliční profil s travnatým pásem namísto chodníku
podporuje vesnický charakter lokality.  Hlavní osou lokality je ulice
Drnovská.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými usedlostmi a
hospodářskými staveními, okrajové části lokality tvoří zástavba
rodinných domů v zahradách. Východní část lokality zabírá
uzavřený vězeňský areál, s výškovou dominantou vodojemu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/212/2714 Park na Staré návsi Ruzyně - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 212 - Stará Ruzyně generováno 27-11-2015 | 13:23



Z05 O [ S ]
Stará Ruzyně - 212

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
910-630/673/1025 Praha-Ruzyně
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INDEX VYUŽITÍ
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 17, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řepy, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na poměrně rovinatém terénu. Původní osada z
10. století se formovala kolem dnešní ulice Žalanského kolem kostela
sv. Martina. Postupně byla lokalita doplňována zástavbou
samostatných rodinných domů.
Síť veřejných prostranství je jasně definovaná, nepravidelná,
respektuje stopu historických cest. Významným prostranstvím je
původní náves s parkem a kostelem. Hlavní osou je ulice Žalanského.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními se dvory, ostatní část lokality je zastavěna
rodinnými domy v zahradách. V jihozápadní části ulice Žalanského
došlo k výstavbě bytových domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/213/2820 Park Blatiny - lokalitní park
123/213/2643 Park u školy Řepy - místní park
123/213/2378 Hřbitov v Řepích - místní park
123/213/2742 Park na návsi ve Starých Řepích - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/213/1024 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 8700m2

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 - 1.6%, městský park - 6.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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“:

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 412/213/2093 15381m2

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 412/213/2127 24322m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/213/2189, Rozvojová plocha 414/213/2056 tvoří jedno území o rozloze 188800m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/213/2267 30398m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/213/2511 22998m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/213/5004 33981m2

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/-/1 Břevnovská radiála - územní rezerva
610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/1 Bílá Hora - Sídliště Řepy - územní rezerva

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:
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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
800/213/2029 - 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/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Zličín se strukturou vesnickou 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 se nachází v mírném severovýchodním svahu, nedaleko
západní části Pražského okruhu. Starší zástavba vznikala před
rokem 1840 okolo rybníka. Původní struktura byla postupně
doplňována zástavbou rodinných domů.
Síť veřejných prostranství je v jádru kolem návsi nepravidelná,
respektuje stopu historických cest, v novějších částech lokality
vytváří ulice pravidelnější rastr. Hlavní ulicí lokality je ulice
Hrozenkovská a Na radosti.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy a původně
hospodářskými staveními, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/214/2167 Park Hrozenkovská  - lokalitní park
123/214/2526 Park Lačnovská - místní park
123/214/2741 Okolí Návesního rybníka ve Zličíně - 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 - 2.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/214/2456 2145m2

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

Rozvojová plocha 414/214/2451 2856m2

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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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 412/214/2186, Rozvojová plocha 414/214/2450 tvoří jedno území o rozloze 94636m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/214/5033 3265m2

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

Transformační plocha 411/214/5067 6969m2

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
610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí - návrh

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

Železniční doprava
630/-/27 Konvenční železniční trať Vlečka průmyslové oblasti Zličín - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/15 sběrač Sobín, kanalizace splašková, výtlak - 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/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
910-610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/15 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
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INDEX VYUŽITÍ
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[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Jinonice se strukturou vesnickou 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 jihovýchodním svahu. Tvoří ji dvě původní
vesnická jádra - Jinonice a Panská Cihelna. Zástavba vesnického
charakteru se rozvíjela podél dnešní ulice Butovická, která spojovala
náves s Butovicemi. V současnosti je hlavní ulice Karlštejnská a
Klikatá / Jeremiášova / Plzeňská. Od 1. poloviny 20. století probíhala
výstavba převážně rodinných domů se zahradou a došlo tak k
propojení Jinonické návsi s Panskou Cihelnou. Velkým zásahem byla
výstavba Radlické radiály, která rozdělila Jinonice od Butovic. V
posledních letech bylo dostavěno několik domů na sever od ulice
Karlštejnské.
Síť veřejných prostranství je ovlivněna terénem, v místech původních
lokalit je nepravidelná, v zástavbě rodinných domů je pravidelná,
ortogonální.  Významným veřejným prostorem je náves U
jinonického rybníčka, okolí rybníka a dětské hřiště se skateparkem.
Významnou je ulice Butovická, kde je několik domů s obchodním
parterem.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, ostatní část lokality je zastavěna
rodinnými domy v zahradách. Dominantou lokality je areál
Jinonického zámku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/215/2129 Park u Jinonického rybníčku - místní park
123/520/2020 U Kříže - místní park
123/215/2471 Park Za zámkem - místní park
123/215/2760 Park na návsi v Jinonicích - 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 - 1.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.3%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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.

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/-/5086 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
 - návrh
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/-/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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2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severozápadním svahu na okraji plošiny
Dívčích hradů. První zmínka o obci pochází z 11. století a její
struktura zůstává od poloviny 19. století nezměněná. Pod vesnicí
protéká zatrubněný Jinonický potok a na návsi se nachází Butovický
rybník. Historické spojení Butovic a Jinonic bylo v druhé polovině 20.
století přerušeno kapacitní Radlickou ulicí.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází ze struktury
historických cest. Významným veřejným prostranstvím je původní
náves s rybníkem.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Na jihu lokality je několik řadových domů
s předzahrádkou. V lokalitě je zachovaná historická struktura
pozemků. Dominantou lokality je původně gotický kostelík Sv.
Vavřince se hřbitovem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/867/2010 Prokopské údolí - metropolitní park
123/216/2135 Park u ulice U Opatrovny - místní park
123/216/2143 Park u ulice Butovická - místní park
123/216/2546 Hřbitov v Jinonicích - místní park
123/216/2739 Park na návsi v Nových Butovicích - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 2.1%, městský park - 1.8%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%, parkový les na lesních pozemcích - 1.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/216/2387 542m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: 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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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 412/216/2014, Rozvojová plocha 414/216/2031 tvoří jedno území o rozloze 65684m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5086 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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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Staré Lužiny se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním svahu nad údolím Prokopského
potoka. Původní osada Lužiny při dnešní ulici Za Lužinami pochází z
konce 19. století, na začátku 20. stol. se začala formovat zástavba
rodinných domů. Původní zástavba se dochovala především v ulici
Před rybníkem.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná síť ulic. Z ulic je významnější
ulice Armády a Mládí, které propojují lokalitu se Stodůlkami a
Sídlištěm Lužiny.
Zástavbu v lokalitě tvoří několik původních vesnických stavení,
samostatné i řadové rodinné domy v zahradě a na jihu lokality
několik vyšších bytových domů. V lokalitě je několik solitérních
staveb a areálů vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/740/2219 Centrální park Stodůlky - čtvrťový park

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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.

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

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v jižním svahu. Vznikla na místě původní osady z
12. století, která se formovala kolem návsi. Lokalita byla doplněna a
původní zástavba částečně nahrazena rodinnými domy a vilami,
které vznikaly mezi 70. - 90. lety. V té době docházelo k četným
přestavbám původních domů na domy bytové.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná s návsí uprostřed, vychází
ze struktury historických cest a terénu. Hlavní třídou je ulice
Kovářova.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, hospodářskými
staveními a statky, ostatní část lokality je zastavěna rodinnými
domy v zahradách. Dominantou lokality je kostel sv. Jakuba Staršího.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/218/2372 Park U Kašny - místní park
123/218/2693 Park podél ulice Kovářova - 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 - 5.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.3%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

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:
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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
Zlíchov se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na úpatí svahu Dívčích hradů. Původní zástavba
vznikala od začátku 20. století podél ulice Na Zlíchově, spojnice
mezi Smíchovem a Hlubočepy, která je dodnes osou a jedinou ulicí
lokality.
Veřejná prostranství a osu lokality tvoří ulice Na Zlíchově. Jedná se o
podlouhlé bloky, sevřené mezi železniční trať a svah.
Zástavbu tvoří domy převážně klasicistní řadové domy, dominantou
je hřbitovem s kostelem svatého Filipa a Jakuba na výrazném kopci.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/219/2318 Hřbitov na Žvahově - 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 - 2.4%, městský park - 11.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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/-/1015 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

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
910-630/-/6 Praha – Beroun
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Dalejského potoka, pod Dívčími hrady.
Osada, jejíž historie sahá do 13. století, se rozvíjela po obou stranách
potoka, podél ulic Hlubočepská - Ke Hřbitovu - Pod Žvahovem.
Rozvoj lokality proběhl převážně v 1. polovině 20. Století.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, ovlivněná terénem a
historickými cestami. Významnými ulicemi lokality jsou ulice
Hlubočepská, Pod Žvahovem a Slivenecká.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy nebo domy se
souvislou uliční frontou městského typu s živým parterem. Podél
ulice Hlubočepská je zástavba solitérních staveb většího měřítka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/867/2010 Prokopské údolí - metropolitní park
123/220/2204 Park Pod Školou  - lokalitní park
123/220/2798 Park u ulice Michnovka - 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 - 3.9%, parkový les na nelesních pozemcích - 4.2%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.2%, parkový les na lesních pozemcích - 7.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/220/2142 32246m2

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

Transformační plocha 412/220/2216 15088m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/220/5224, 411/220/5225, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 67663m2, 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/-/1015 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1016 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4112 LBC Pod školou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5149 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5150 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5151 LBK Dalejský potok - 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:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná.
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
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/674/1013 Praha-Hlubočepy zastávka
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí potoka Botič, v okolí Hamerského
rybníka. Vznikala jako zemědělská osada v blízkosti původně
románského kostela. V průběhu století se lokalita rozrostla podél
ulice K prádelně, vedoucí od kostela k Záběhlickému zámku. V první
polovině 20. století vznikala zástavba domů v  blocích podél ulice
Záběhlická a zástavba rodinných domů jižně od Botiče. Po roce
2000 v lokalitě vznikl rekreační areál severně od Hamerského
rybníka a nová zástavba bytových domů.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná. Hlavní osou lokality je
ulice Záběhlická, na kterou jsou napojeny ostatní ulice, často slepé.
Jádra lokality jsou tvořena rostlou strukturou z vesnických domů
soustředěných podél ulice Záběhlická poblíž zámku Původní
vesnická struktura zástavby je z velké části nahrazena na
severozápadě městkou zástavbou v blocích s parterem, rodinnými
domy se zahradou nebo solitérními bytovými domy. Měřítko
zástavby je různorodé.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/221/2229 Okolí Hamerského rybníka - lokalitní park
123/221/2295 Zámecký park Záběhlice - 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 - 1.8%, městský park - 0.6%, parkový les na nelesních
pozemcích - 4.7%, parkový les na lesních pozemcích - 1.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.6%, vodní plocha a vodní tok - 5.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/221/2122, Rozvojová plocha 414/221/2480, 414/221/2555 tvoří jedno území o rozloze 34634m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%

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 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4029 LBC Hamerský rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5132 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5139 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

Vodní toky a vodní plochy
711/221/1001 Nádrž Spořilov 1 - návrh

Protipovodňová opatření
712/221/1005 Protipovodňové opatření plošné Botič 4 (U zákrutu) - 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:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Stará Hostivař se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází ve svažitém terénu, který se svažuje směrem od
údolí potoka Botič. Nejstarší zástavba se formovala podél obou
břehů Botiče s těžištěm kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Významným objektem je Toulcův dvůr na západním okraji. V 2. pol.
20. st. došlo k asanaci původní zástavby v místech Hostivařského
náměstí, kde byly postaveny panelové domy, a v ulici Kozinova, kde
původní domy nahradil objekt školy. Zástavba byla postupně
doplňována rodinnými domy.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, respektuje historickou
osnovu cest. Je zde několik venkovních schodišť, která překonávají
výrazné výškové rozdíly.  Významným je prostor před kostelem s
dřevěnou zvonicí. Charakter původních návsí nebyl zachován,
Hostivařské náměstí nemá definované hrany.  Hlavní ulicí je v
severní části při náměstí ulice K Horkám, v jižní části pak vnitřní
ulice dochovaného jádra, ulice Chalupnická a Selská.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů, některá stavení mají vnitřní dvůr. Původní
vesnická struktura zástavby je doplněna zástavbou rodinných domů
se zahradou. Malé měřítko a charakter zástavby byl porušen
výstavbou budovy školy na místě původní zástavby a výstavbou
bytových domů kolem Hostivařského náměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/222/2511 Park Na Plískavě - lokalitní park
123/222/2644 Toulcův dvůr - místní park
123/222/2395 Hřbitov v Hostivaři - 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 - 1.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 5.8%, městský park - 3.5%, speciální
zahrada - 2.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/222/2148 43472m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 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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bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/222/5066 12583m2

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/-/5133 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

Protipovodňová opatření
712/222/1004 Protipovodňové opatření plošné Botič 3 (ZŠ Hostivař) - návrh

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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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha-Dolní Počernice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Počernice, Hostavice, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na zvlněném terénu nedaleko toku Rokytky poblíž
přírodního parku Klánovice-Čihadla. Jádro vesnice tvoří zástavba
původní vesnice, která se rozvíjela podél ulice Pilská, která leží ve
stopě někdejší návsi. Podél rostlého vesnického jádra postupně
vznikala zástavba individuálních rodinných domů a do 50. let
vznikla většina lokality. Rozvoj lokality je spojen s železnicí do
Kolína a úzce spjat s rozvojem přilehlých Dolních Počernic, které
odděluje Hostavický potok.
Síť veřejných prostranství je pravidelná, ovlivněná terénem.
Významnými prostranstvími jsou náměstí ve východní části lokality.
Zástavbu lokality tvoří především rodinné domy a vily v zahradách.
Dominantou je bývalý zámek.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/223/2154 Park u nádraží Hostavice - místní park
123/223/2563 Park Vidlák - 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 - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/223/2529 4248m2

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

Rozvojová plocha 414/223/2064 3900m2

Využití: obytná

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/223/5054 11726m2

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

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/-/9 Praha – Kolín
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Dolní Počernice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha-Dolní Počernice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Počernice, Hostavice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází ve zvlněném terénu, modelovaným Rokytkou a
Hostavickým potokem. Podél rostlého jádra při ulici Národních
hrdinů postupně vznikala zástavba rodinných domů a do 50. let
vznikla většina lokality.  Železniční trať rozděluje lokalitu na dvě
části.
Síť veřejných prostranství je v jádru rostlá, po okrajích pravidelná,
ovlivněná terénem. Podél Rokytky prochází rekreační stezka a
sportovní hřiště. Součástí některých ulic jsou aleje stromů. Součástí
lokality je několik parků.
Zástavbu lokality tvoří především rodinné domy a vily v zahradách.
V lokalitě je několik shluků samostatně stojících bytových domů.
Dominantou je Dolnopočernický zámek a kostel Nanebevzetí Panny
Marie.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/224/2887 Okolí Počernického rybníka - lokalitní park
123/224/2066 Park U Váhy - místní park
123/224/2750 Park na návsi v Dolních Počernicích - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/224/1025 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 15600m2

123/224/1019 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 7000m2

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 - 0.5%, parkový les na lesních pozemcích - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/224/2154 429m2

Využití: obytná

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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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 412/224/2198, Rozvojová plocha 414/224/2082 tvoří jedno území o rozloze 308358m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/224/2593 151817m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/224/2081 48481m2

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

Rozvojová plocha 414/224/2083 15859m2

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

Rozvojová plocha 414/224/2327 57408m2

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

Rozvojová plocha 414/224/2604 25993m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5020 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.

Veřejná vybavenost
800/224/2024 - 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
910-630/692/1011 Praha-Dolní Počernice jih
910-630/-/9 Praha – Kolín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.33/0.34
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
Chvaly se strukturou vesnickou 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 ve zvlněném terénu pod terénním ostrohem, v
blízkosti Pražského okruhu. Její počátky sahají do 11. století, původní
ves se formovala kolem Chvalské tvrze s návsí, v prostoru mezi
rybníkem a historickou radiálou vedoucí z Poděbrad do Prahy v její
severní části. Největší rozvoj lokality probíhal v první polovině 20.
století. V druhé polovině 20. století výstavbou sídliště lokalita srostla
se sousedními Horními Počernicemi.
Síť veřejných prostranství je rostlá, nepravidelná. Původní náves s
parkovou úpravou je ve struktuře zachovaná a funguje jako
významné těžiště lokality dodnes a podél ulice Náchodská se
koncentruje základní občanská vybavenost. V místě panelových
domů tvoří veřejná prostranství park ve volné zástavbě.
Zástavbu lokality tvoří vesnické domy a hospodářská stavení, která
přiléhaly k tvrzi, novější zástavbu pak rodinné domy v zahradách a
několik panelových domů. Dominantou lokality je původní tvrz, dále
je v lokalitě několik areálů vybavenosti a rozsáhlé sportoviště při
ulici Božanovská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/225/2452 Sídliště Federál - místní park
123/225/2250 Park Chvaly - místní park
123/225/2251 Park Na Větráku  - místní park
123/225/2718 Park u Chvalské tvrze - 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 - 6.8%, městský park - 2.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených
areálů - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/225/2335 45076m2

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 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3002 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4018 LBC Chvaly - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4019 LBC Chvalský lom - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/67 Podjezd pod železniční tratí Praha - Lysá nad Labem v ul. Bystrá - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/3 přiváděcí vodovodní řad Propojení Káranských řadů přes VDJ Chvaly - 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/-/67 Podjezd pod železniční tratí Praha - Lysá nad Labem v ul. Bystrá
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Svépravice se strukturou vesnickou 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 leží na jižním okraji Horních Počernic v blízkosti
Xaverovských rybníků, na spojnici mez Chvaly a Xaverovem. Jádro
původní vesnice s návsí a kapličkou na ulici Šanovská bylo postupně
doplňováno zástavbou rodinných domů v zahradách. Charakter
lokality doznal nejvýraznější změny výstavbou silnice R11, která
lokalitu rozděluje dodnes.
Síť veřejných prostranství je v rostlém jádru nepravidelná, respektuje
historické cesty, jádrem je náves, struktura ulic v zástavbě rodinných
vytváří nepravidelný rastr. Hlavními ulicemi jsou ulice Božanovská a
Šanovská – Na Svěcence.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, statky a
hospodářskými staveními, na návsi se nachází kaplička. Okrajové
části lokality jsou zastavěny rodinnými domy v zahradách.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/226/2745 Park návsi Svépravice - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/226/2380 7240m2

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

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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stavebního bloku.

Transformační plocha 412/226/2090 58715m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5075 LBK Svépravický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/17 sběrač Xaverov, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/-/17 sběrač Xaverov, 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.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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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
Čertousy se strukturou vesnickou 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 na rovině a navazuje na zástavbu Horních
Počernic, a to jak obytnou tak na produkční areály železniční trať v
západovýchodním směru lokalitu dělí na dvě části. Původní
zástavba vznikala kolem dnešního Křovinova náměstí a je převážně
dochovaná dodnes, pouze v ulici Třebešovská byla původní zástavba
nahrazena bytovými domy a areálem.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází z historických
cest. Lokalitou prochází významná historická cesta, dnešní ulice
Náchodská, kde se dnes soustředí základní vybavenost. Důležitým
veřejným prostorem je bývalá náves, dnešní Křovinovo náměstí.
Zástavbu jádra tvoří vesnické samostatné rodinné domy s vesnickým
charakter. Dominantou je areál zámku a statek u Čertouského
rybníka. Zástavbu dále tvoří převážně rodinné domy v zahradách, v
severním cípu se nachází bývalý vojenský areál určený k
transformaci.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/227/2044 Zámek Čertousy - lokalitní park
123/227/2797 Okolí Čertouského rybníka - místní park
123/227/2269 Nolčův park - místní park
123/227/2711 Park na Křovinově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/227/1032 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 12000m2

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 - 6.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.4%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/227/2143 2022m2

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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 227 - Čertousy generováno 27-11-2015 | 13:25



Z05 O [ S ]
Čertousy - 227

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 412/227/2052, Rozvojová plocha 414/227/2312 tvoří jedno území o rozloze 237576m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/227/5104 30805m2

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/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
 - 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
800/380/8008 - 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/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
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
Satalice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 19, Praha-Satalice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Satalice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu. Vesnické jádro se
formovalo kolem návsi s rybníkem a kaplí sv. Anny na křížení
původních cest. Zástavba se dále rozrůstala podél cest do Radonic a
Vinoře a po zavedení železnice také v jižní části u zastávky, v dnešní
ulici Hálova. Satalice se rozšířily o čtvrť rodinných domů na sever od
železnice a výrobní areály. Nejnovější částí je zástavba solitérních a
řadových rodinných domů na severu u ulice Voskova.
Síť veřejných prostranství je v jádru nepravidelná, rostlá, v novější
zástavbě přechází v pravoúhlou osnovu.
Zástavbu v původním jádru tvoří venkovské domy a hospodářská
podélná stavení. Na jádro navazuje převažující zástavba rodinných
domů. Drobné měřítko zástavby porušuje několik solitérních objektů
veřejného vybavení (vlakové nádraží, škola). Na okrajích se nachází
areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/228/2424 Park u kapličky v Satalicích - místní park
123/228/2299 Zahrada u statku - místní park
123/228/2425 Park u ulice Rážová - místní park
123/228/2132 Park u ulice Menšíková - místní park
123/228/2287 Park Budovatelská - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/228/1022 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 5000m2

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%, speciální zahrada - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/228/2481 2267m2

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

Rozvojová plocha 414/228/2376 11250m2

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 412/228/2050 104933m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/228/2377 21335m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/228/2372 27623m2

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

Rozvojová plocha 414/228/2625 7948m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/228/5092 3006m2

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/-/3001 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, 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.

Veřejná vybavenost
800/228/2122 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost

Základní požadavky:
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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
Kbely se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 19, Praha-Satalice, Praha-Vinoř

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Satalice, Vinoř

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na terénu, který se mírně svažuje směrem k údolí
Vinořského potoka. Původní zástavba vesnického charakteru je se
nachází  v  terénně sníženého prostoru na křížení  ul ice
Mladoboleslavské s ulicí Vrchlabská. Další zástavba se postupně
rozšiřovala kolem jádra, často došlo i k jejímu nahrazení novou
výstavbou převážně nízkopodlažními rodinnými domy. Struktura
drobného měřítka byla doplněna jak menšími bytovými domy,
lineárně řazenými (mezi ulicemi Martinická a Mladoboleslavská) či
většími 3 bytovými domy (SV část lokality).
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, rostlá, vychází z osnovy
historických cest. Hlavní osou je ulice Mladoboleslavská, která vede v
původní stopě. Lokalitou prochází železnice, která ji dělí na dvě
oddělené. Profil ulic je nejednotný, původní vesnický charakter s
travnatými pásy je postupně nahrazen širším profilem s chodníky
městského charakteru. Samotné těžiště obce je v současné době
přesunuto do oblasti křížení ulic Železnobrodská a Semilská. V
částech s bytovými domy má veřejné prostranství charakter parku ve
volné zástavbě.
Zástavbu v původním jádru tvoří vesnické domy, okolo jádra se
zástavba rozvolňuje, převažuje zástavba rodinných domů doplněná
o zástavbu bytových domů. Součástí lokality je několik areálu
vybavenosti a rekreační areál při hranici s lokalitou Kbely – areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/229/2571 Centrální park Kbely - lokalitní park
123/229/2058 Park u ulice Nymburská - místní park
123/229/2831 Kbely II. - místní park
123/229/2830 Kbely I. - místní park
123/229/2826 Park Mohelnice - místní park
123/229/2328 Husův park - místní park
123/229/2766 Park na Nouzovském 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 - 6.9%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 2%, městský park - 3.7%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/229/2116 7759m2

Využití: obytná

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

Rozvojová plocha 414/229/2115 7494m2

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 412/229/2303 40894m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/229/2114 19526m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/229/2117 73688m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/229/2506 32985m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/229/5077 1681m2

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

Transformační plocha null, Rozvojová plocha 413/229/5027, 413/229/5028, 413/229/5029 tvoří jedno území o rozloze 10454m2, 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/-/3029 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - územní rezerva

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:
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Odpadové hospodářství
790/229/1014 Kompostárna Vinoř - návrh

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
910-790/229/1014 Kompostárna Vinoř
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Vinoř

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinoř

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu. Nejstarší vesnické osídlení je
situované do okolí Vinořského náměstí a jižní části ulice
Mladoboleslavské, kde na původní vesnickou zástavbu navazuje
areál Zámku Vinoř v jižní části lokality. Od konce 19. století probíhá
postupná výstavba rodinných domů, které doplňují stavby občanské
vybavenosti.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází z osnovy
historických cest. Hlavní kompoziční osou je ulice Mladoboleslavská
s protínající příčnou osou ulice Živanické, od kterých se uliční síť
odvíjí a kde se koncentruje i obchodní parter. Jádro lokality je
tvořeno Vinořským náměstím, jež stále zachovává charakter návsi se
školou a kostelem. Součástí uličního profilu je často travnatý, který
tak nahrazuje chodník.
Zástavba v rostlém jádru je tvořena vesnickými staveními, novější
zástavbu tvoří rodinné domů v zahradách.  V lokalitě se nachází
několik solitérních staveb většího měřítka. Dominantou je kostel na
návsi. Na severu lokality je několik uzavřených průmyslových areálů
a na západě lokality při ulici Bohdanečská fotbalové hřiště.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/230/2133 Park V Podskalí - místní park
123/230/2833 Vinoř - místní park
123/230/2025 Park Předzámčí - místní park
123/230/2333 Park Chaltická - místní park
123/230/2605 Hřbitov ve Vinoři - 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 - 3.8%, hřbitov - 0.8%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.2%,
městský park - 2%, parkový les na lesních pozemcích - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/230/2576 7227m2

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

Rozvojová plocha 414/230/2438 101m2

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

Rozvojová plocha 414/230/2434 1113m2

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

Rozvojová plocha 414/230/2433 1631m2

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

Rozvojová plocha 414/230/2386 13092m2

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

Rozvojová plocha 414/230/2120 12941m2

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.

Rozvojová plocha 414/230/2119 31459m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/230/2432 54554m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/230/2439 10164m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/230/5051 6647m2

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

Rozvojová plocha 413/230/5042 12445m2

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:

512/-/3023 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3024 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3025 RBK Vinořský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4114 LBC Štěpánovská - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5093 LBK U Ctěnické bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
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.

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) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.5/0.5
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
Staré Letňany se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v centrální části Letňan. Původní vesnická
zástavba obce se ve 30. a 50. letech rozšiřovala o zástavbu
rodinných domů se zahradou. V 80. letech bylo původní jádro
asanováno a přestavěno modernistickou zástavbou s centrálním
parkem.
Veřejné prostranství v původní části lokality tvoří uliční síť. V
novější, modernistické, zástavbě tvoří veřejné prostranství
kontinuální prostor mezi solitérními domy - park ve volné zástavbě.
Nejdůležitějším veřejným prostranstvím v lokalitě je park na Staré
návsi.
Zástavba lokality je tvořena rodinnými domy se zahradou a
deskovými bytovými domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/231/2002 Staré Letňany II. - místní park
123/231/2834 Staré Letňany I. - místní park
123/231/2110 Park na Staré návsi v Letňanech - 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 - 25.2%, městský park - 3.6%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

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 : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.35/0.36
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
Čakovice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Miškovice, Třeboradice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním okraji Prahy při Mratínském potoku.
Původní vesnice měla náves naproti Čakovickému zámku, nejstarší
jádro bylo zbouráno a nahrazeno novější strukturou.
Uliční síť je pravidelná s hlavní osou ulicí Cukrovarskou. V lokalitě je
několik významných veřejných prostranství, výraznější se nachází u
kostela, gymnázia a úřadu městské části, dále na křížení ulic
Schoellerova a Cukrovarská a náměstí Jiřího Berana.
Původní vesnická zástavba se nachází podél ulice Cukrovarská a
Bělomlýnská, většinu zástavby tvoří rodinné domy v zahradách.
Postupně zástavbu doplňovaly bytové domy, nejdříve poválečné na
jih od ulice Nivská, na místě bývalého statku a rybníka panelové
domy a v posledních letech nová výstavba při ulici Rýnská.
Výškovou dominantou je kromě věže novorománského kostela sv.
Remigia také deskový patrový panelový dům na Cukrovarské ulici.
Významný je zámek s parkovou zahradou a protilehlé Sady husitské
revoluce. Součástí lokality je areál původního cukrovaru. Součástí
lokality je několik areálů, nejvýznamnější je sportovní areál v jižní
části, mezi železniční tratí a ulicí Ke stadionu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/232/2241 Zámecký park Čakovice - lokalitní park
123/232/2274 Sady Husitské revoluce - místní park
123/232/2337 Park Bělomlýnská - místní park
123/232/2897 Park U dráhy - místní park
123/232/2852 Čakovice I. - místní park
123/232/2677 Park na náměstí Jiřího Berana - 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 - 4.2%, městský park - 7.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%, vodní
plocha a vodní tok - 3.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/232/2112 16757m2

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

Rozvojová plocha 414/232/2111 16346m2

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.

(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 412/232/2296, Rozvojová plocha 414/232/2113 tvoří jedno území o rozloze 40682m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3034 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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
512/-/4179 LBC Za starou stodolou - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/45 Komunikační propojení Veselská - K Sedlišti - návrh
610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
 - návrh

Železniční doprava
630/-/17 Konvenční železniční trať Vlečka Čakovice - 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:

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/-/45 Komunikační propojení Veselská - K Sedlišti
910-610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
910-630/-/13 Praha – Turnov
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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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
Miškovice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Miškovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, který mírně klesá k údolí
Červenomlýnského potoka. Původní jádro se formovalo podél hlavní
cesty, dnešní ulice Polabská kolem prostoru návsi s rybníkem. Do 20.
let 20. století byla doplněna severní část u návsi. V 1. polovině 20.
století pokračoval rozvoj obce na jižní straně Polabské ulice
výstavbou rodinných domů. V 80. letech byla zástavba doplněna
výstavbou bytových domů. V 21. století byla doplněna zástavba ve
východním a západním cípu lokality a mezi mlýnem a návsí.
Síť veřejných prostranství je poměrně nepravidelná, v novější
zástavbě se jedná o pravidelnější rastr. Hlavní osou je dnešní ulice
Polabská.
Zástavba v jádru obce je tvořena vesnickými domy a hospodářskými
staveními.  Novější zástavbu tvoří rodinné domy v zahradách. Na
severu lokality při ulici Na Kačence se nachází fotbalové hřiště.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/233/2254 Park u rybníka v Miškovicích - 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 - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/233/2099 6122m2

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

Rozvojová plocha 414/233/2098 15887m2

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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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 412/233/2047 33891m2

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.

Rozvojová plocha 414/233/2100 11322m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/233/5072 3862m2

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/-/5175 LBK Mratínský potok - 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:
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Třeboradice se strukturou vesnickou 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 rovinatém terénu podél údolí potoka.
Nejstarší zástavba vznikala okolo Slaviborského náměstí u rybníka a
kostela a dochovala se dodnes. Další zástavba se formovala v první
polovině 20. stol. na sever od centra podél ulice K Teplárně a na jihu
u hřbitova. Zástavba v jižní části se rozrůstala i v 50. – 70. letech.
Nejnovější zástavbou jsou domy v ulici Pšovanská.
Síť veřejných prostranství je v rostlém jádru nepravidelná, respektuje
historické cesty, struktura ulic v zástavbě rodinných domů je
pravidelná. Páteřní osou je ulice Schoellerova. V jádru má veřejný
prostor vesnický charakter s travnatými plochami oddělujícími
vozovku od domů. Profil ulic je často doplněn zatravněným pásem
přímo u domu potvrzující vesnický ráz lokality, v novější zástavbě je
mezi chodníkem a vozovkou.
Zástavbu tvoří původní statky a vesnické domy, novější zástavbu
rodinné domy se zahradami. Při severním okraji lokality při hlavní
ulici Schollerova se nachází fotbalové hřiště.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/234/2796 Park u nádrže na návsi - místní park
123/234/2607 Hřbitovy v Čakovicích a Třeboradicích - místní park
123/234/2749 Park na Slaviborském náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/234/1042 - 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.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 2.2%, městský park - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/234/2365 3467m2

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

Rozvojová plocha 414/234/2364 618m2

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

Rozvojová plocha 414/234/2358 6623m2

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

Další požadavky:
Městská část podporuje výstavbu RD na západě, nutno doplnit bohatou vybaveností, na část má smlouvy s investory
693 -Rozvoj na západě – vlastník Praha/mč..opravdu mč trvá na rozvoji???
1353 - Přidat rozvoj na parcelu?
694 - vlastník Praha/mč - opravdu ho mč chce?
2651 - mč zakreslila do aplikace jako stabilizované urbanizované území..co to znamená ?chtěla by tam rozvoj - nesmysl

(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 412/234/2197, Rozvojová plocha 414/234/2355 tvoří jedno území o rozloze 90283m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/234/2356 31178m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/234/2357 39751m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/234/2567 23461m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
 - 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:
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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
800/234/2036 - 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/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.28/0.33
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na rovinatém terénu za kopcem Ládví. Jádrem vesnice je
statek křížovníků, kolem kterého se postupně vystavěla rostlá
struktura domů s přiléhajícími hospodářskými staveními. Vesnice se
dále rozšiřovala podél ulic Ďáblická a Květnová. Ve 30. letech se
lokalita začala rozšiřovat o zástavbu rodinných domů v zahradách.
Uliční síť je v jádru nepravidelná, rostlá. Ulice U Parkánů je páteřní
ulicí centrální části lokality, soustředí se zde i základní občanská
vybavenost. Kompoziční osou v severojižním směru je ulice
Ďáblická. Uliční síť zástavby rodinných domů vytváří pravidelný
rastr, s místními prostranstvími.
Zástavbu lokality tvoří areály menších statků a vesnické domy.
Novější zástavbu tvoří rodinné domy v zahradách. Součástí lokality
je rekreační areál s fotbalovým hřištěm při ulici Kokořínská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/235/2651 Park u ulice Červencová - místní park
123/235/2095 Park Osinalická_návrh - místní park
123/235/2373 Park Osinalická - místní park
123/235/2059 Park Hořínecká - místní park
123/235/2332 Hřbitov a hřiště v Ďáblicích - místní park
123/235/2507 Ďáblický dvůr - místní park
123/235/2673 Park na Koníčkově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/235/1044 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 5600m2

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 - 0.8%, parkový les na lesních pozemcích - 0.6%, vodní plocha a
vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy v samostatných zahradách.

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 75 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.

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 414/235/2602 8203m2

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

Rozvojová plocha 414/235/2237 16068m2

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 412/235/2045 38098m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/235/2046, Rozvojová plocha 414/235/2149, 414/235/2200 tvoří jedno území o rozloze 173237m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/235/2252, Rozvojová plocha 414/235/2228 tvoří jedno území o rozloze 74018m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/235/2201 61345m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/235/2236 64366m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/235/2603 17735m2

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 414/235/2609 30948m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/235/2068 134339m2

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

Rozvojová plocha 414/235/2610 32294m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/235/5010 5869m2

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

Transformační plocha 411/235/5073 2626m2

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/-/2003 RBC Ládví - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3035 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5159 LBK Ládví - Klíčov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5160 LBK Ládví - Klíčov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany - návrh
610/-/7 Komunikace v rozvojovém území Ďáblic - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/235/1060 Dešťová usazovací nádrž Ďáblice - 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
800/235/2014 - 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/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/235/1060 DUN Ďáblice
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Březiněves, Ďáblice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu na severním okraji Prahy.
Kompozice jádrové části zástavby vznikla postupnou transformací
vesnické návsi podél hlavní cesty, dnešní ulice Na Hlavní. Od 50. let
20. století dochází k doplňování původní vesnické zástavby
výstavbou solitérních rodinných domů, která probíhá dodnes.
Síť veřejných prostranství je jednoduchá, páteřní osou je ulice Na
Hlavní, na kterou se napojují ostatní ulice s pravidelným rastrem.
Zástavba je tvořena v jádru vesnickými domy a původními
hospodářskými staveními, které jsou postupně přestavovány nebo
nahrazovány a doplňovány zástavbou rodinných domů. Okolní
zástavba tvoří rodinné domy v zahradách, na severovýchodním
okraji se nachází produkční areál a v jádru při hlavní ulici fotbalové
hřiště se zázemím.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/236/2730 Park sv. Jana Nepomuckého - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/236/1023 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 13500m2

123/236/1012 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 6000m2

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%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/236/2132 4252m2

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

Rozvojová plocha 414/236/2026 123957m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/236/2027 269209m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/236/2540 27587m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 412/236/2282, Rozvojová plocha 414/236/2029 tvoří jedno území o rozloze 128669m2, pro které platí:
Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/236/2025 5273m2

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

Rozvojová plocha 414/236/2028 14788m2

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

Rozvojová plocha 414/236/2030 6466m2

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

Rozvojová plocha 414/236/2069 60736m2

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/-/105 Východní obchvat Březiněvsi
 - návrh
610/-/6 Komunikace v rozvojovém území Březiněvsi - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

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

Zásobování plynem
751/-/2 Plynovod VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519) přeložka - 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
800/236/2003 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost
800/236/2120 - 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/-/105 Východní obchvat Březiněvsi
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/2 Přeložka plynovodů VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519)
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severovýchodním mírně svažitém terénu.
Původní vesnice vznikala kolem kostela sv. Jana Křtitele s návsí a
hlavní cesty, dnešní ulice Měděnecké. Kostel je na vyvýšenině,
obklopený parkem. Dolní Chabry se dále rozšiřovaly za rybníkem
podél dnešní ulice Doksanská. V 1. polovině 20. století se zástavba
rozrostla o rodinné domy v jižní části lokality v ulicích Kodaňská a
Podhořská.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, reagující na terén.
Důležitým veřejným prostorem je okolí kostela a předprostor
mateřské školy, dnešní Bílenecké náměstí.
Zástavbu tvoří v jádru vesnické domy a hospodářská stavení, která i
po přestavbě respektují původní parcelaci, okolní zástavbu rodinné
domy v zahradách.  Zvláštností je zástavba na západní straně ulice
Doksanská, kde je zachovaná lánová parcelace.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/237/2192 Hřbitov u kostela v Dolních Chabrech - lokalitní park
123/237/2056 Park Dolní Chabry - místní park
123/237/2070 Park kolem Prostředního rybníku - místní park
123/237/2761 Park na návsi ve Starých Dolních Chabrech - 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: zahrádková osada a rekreační zahrada - 2%, městský park - 1.2%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/237/2153 17208m2

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 414/237/2033 2049m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5084 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

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)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Horní Chabry se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice, Dolní Chabry, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severním svahu. Kompozice jádrové
části zástavby vznikla postupnou transformací vesnické návsi. V 1.
polovině 20. století vznikla v jižním cípu lokality zástavba rodinných
domů a dvojdomů na pravidelném rastru ulic, který je ovlivněn
terénem. V 2. polovině 20. století bylo doplněno několik domů.
Síť veřejných prostranství je v rostlém jádru nepravidelná, s centrem
na návsi, v zástavbě rodinných domů jde o ortogonální rastr. Hlavní
ulicí lokality je ulice Spořická, na níž se nachází původní centrum
lokality s návsí. Kompoziční osou je v severojižním směru ulice
Ústecká.
Zástavba je tvořena v rostlém jádru vesnickými domy a původními
hospodářskými staveními, které jsou postupně nahrazovány a
doplňovány zástavbou rodinných domů a dvojdomků v zahradách.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 238 - Horní Chabry generováno 27-11-2015 | 13:28



Z05 O [ S ]
Horní Chabry - 238

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 238 - Horní Chabry generováno 27-11-2015 | 13:28



Z05 O [ S ]
Horní Chabry - 238

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/238/2321 Park u rybníka v Horních Chabrech - 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 - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/238/2627 5423m2

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

Rozvojová plocha 414/238/2152 12516m2

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

Rozvojová plocha 414/238/2151 6937m2

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

Rozvojová plocha 414/238/2150 15154m2

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

Rozvíjet 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

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
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sedlec se strukturou vesnickou 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 při severním okraji Prahy na levém břehu Vltavy.
Původní zástavbou v lokalitě byla usedlost a osada na severu
lokality, postupně se zástavba samostatných stavení rozšiřoval
podél břehu Vltavy. Později byla struktura lokality doplněna o
výrobní a skladovací areály měřítka odpovídajícího okolním
stavebním blokům.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno nepravidelnou podlouhlou
sítí ulic. Neprostupnou bariéru vytváří železniční trať na náspu.
Zástavbu v lokalitě tvoří rodinné domy a vily v zahradách.  Zástavba
je doplněna o výrobní a skladovací areály.
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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 - 2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 / Doprava v klidu
624/239/1007 Parkoviště P + R - Sedlec - 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-624/239/1007 Parkoviště P + R - Sedlec
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.17/0.24
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v hluboko zaříznutém údolí přítoku Únětického potoka.
Zástavba se rozvíjela postupně na spojnici Brandejsovo statku s
Tichým údolím po obou stranách údolí. Původní zástavba v údolí
byla postupně doplněna a rodinnými domy směrem k mlýnům, na
návrší mezi údolím vznikaly postupně zahrádkářské osady.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná s návsí uprostřed, vychází
ze struktury historických cest, sleduje terénu a vytváří tak podlouhlé
úzké bloky.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, hospodářskými
staveními a statky, po okrajích je doplněná o zástavbu rodinných
domů v zahradách. Dominantou je Brandejsův statek (Suchdolský
zámeček) a školní statek ČZU s přilehlými pozemky.
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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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/240/2457 10550m2

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.

Rozvojová plocha 414/240/2373 67382m2

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 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 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

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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2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Lysolaje, Sedlec, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Lysolajského potoka. Jádro lokality v
severní části se formovalo v rozšířené části údolí, kde vznikla rostlá
část vesnice s návsí. Zástavba se dále rozšiřovala jižním směrem
podél dnešní ulice Lysolajské údolí, která na jihozápadě přechází v
ulici V Podbabě. Svahy lemující Lysolajský potok byly dříve pokryty
vinicemi. V rovinatějším terénu SZ části lokality došlo od 20. století k
dalšímu rozvoji osídlení, doplněním zástavbou individuálních či
řadových rodinných domů navazujících na ulici Dolina.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází z terénu, je
ovlivněna korytem potoka. Hlavní osou je dnešní ulice Lysolajské
údolí / V Podbabě, která respektuje stopu historické cesty. Hlavní
kompoziční osou je Lysolajský potok. Významným prvkem veřejného
prostranství je Lysolajský potok, v jihovýchodní části lokality protéká
těsně podél ulice, která je propojena se vstupy domů lávkami a
mosty.
Zástavbu poblíž historické návsi tvoří vesnické domy a hospodářská
stavení s dvory, které jsou dnes z velké části přestavěny, respektují
však původní parcelaci. Na severu lokality a dále podél potoka
směrem k Podbabě převažují solitérní rodinné domy a vily se
zahradou. Výška objektů se přizpůsobuje terénu, a tak díky svahu
mají některé objekty více pater, než je pro danou strukturu jinak
typické.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/241/2106 Svah nad Lysolajemi - místní park
123/241/2091 Park u zázračné studánky - místní park
123/241/2557 Kaménka - 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 - 7%, městský park - 12.6%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.4%, parkový les na nelesních pozemcích - 1.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%, parkový les na lesních pozemcích -
1.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/241/2297 707m2

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 412/241/2078, Rozvojová plocha 414/241/2181 tvoří jedno území o rozloze 79146m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/241/5023 8921m2

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

Transformační plocha 411/241/5111 9599m2

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

Transformační plocha 411/241/5122 86371m2

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/-/1040 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5066 LBK Šárecký potok - 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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min/typ/max

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

Další požadavky:
Nejsou stanovney.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Lysolaje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Lysolaje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se utvářela v údolí podél Šáreckého potoka. Byla využívána
jako vinohrad, později se tu pěstoval chmel a mlelo obilí. Rozvoj
lokality probíhal postupným dostavováním jednotlivých domů. Po
roce 2000 byly vybudovány 2 gated communities poblíž Dubového
mlýnu.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází z terénu, je
ovlivněna korytem potoka, páteřní osou je ulice V Šáreckém údolí.
Hlavní kompoziční osou je potok. Součástí veřejného prostranství je
okolí Šáreckého potoka, ke kterému je možné sestoupit.
Zástavbu tvoří solitérní rodinné domy a vily se zahradou. Soustředí
se převážně podél ulice V Šáreckém údolí, na severu lokality je
zástavba se souvislejší uliční frontou. Dominantou lokality je zámek
Jenerálka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/865/2220 Údolí Šáreckého potoka - metropolitní 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: 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/242/2007 21701m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1037 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4032 LBC Emilka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5066 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5067 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5068 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5069 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/865/1050 Suchý poldr Jenerálka 1 - návrh
712/865/1009 Protipovodňové opatření plošné Litovicko-Šárecký 2 (Purkrábka) - návrh

Odkanalizování
730/-/11 sběrač Nebušický, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/7 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Červený vrch - TR Sever změna trasy - 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

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
910-711/865/1050 SUP Jenerálka 1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/11 sběrač Nebušický
930-760/-/7 Změna trasy vedení 2x110 kV TR Červený vrch - TR Sever, lokalita Jenerálka
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Nebušice - 243
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.21/0.26
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Nebušice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Liboc, Nebušice, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném východním svahu nad Divokou
Šárkou. Středověká vinařská obec Nebušice ze 13. století se jako
oblíbená rezidenční oblast po celé dvacáté století rozšiřovala
směrem na východ podél ulice Nebušická.
Síť veřejných prostranství vychází z nepravidelné struktury staré
vesnice. V serpentině Nebušické ulice je rozšířením uličního prostoru
utvořena náves.
Zástavbu tvoří staré statky a viniční usedlosti, doplněné novými
rodinnými domy v zahradách. V lokalitě se nachází solitérní budovy
mateřské a základní školy a kostel Sv. Cyrila a Metoděje. V západní
části při ulici V Hliništi se nachází rekreační areál s fotbalovým
hřištěm.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/243/2636 Nebušice - místní park
123/243/2539 Park před školou v Nebušicích - místní park
123/243/2558 Park Nad Skálou - místní park
123/243/2068 Farská 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 - 1.1%, městský sad - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/243/2620 385m2

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 414/243/2592 20851m2

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

Rozvojová plocha 414/243/2104 15096m2

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

Rozvojová plocha 414/243/2103 9334m2

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.

Rozvojová plocha 414/243/2105 218712m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/243/2569 2106m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/243/5068 4370m2

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

Rozvojová plocha 413/243/5002 6102m2

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/-/5111 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/243/1016 Nádrž Nebušice 1 - návrh
711/243/1017 Nádrž Nebušice 2 - návrh

Protipovodňová opatření
711/243/1045 Suchý poldr Nebušice 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:
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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
800/243/1511 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: komerční vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/243/1016 Nádrž Nebušice 1
910-711/243/1017 Nádrž Nebušice 2
910-711/243/1045 SUP Nebušice 2
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Přední Kopanina - 244

Z
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.16/0.19
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Přední Kopanina

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Přední Kopanina, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na výrazném západním svahu, který klesá
směrem ke Kopaninskému potoku. Původní osada ze 13. století se
formovala kolem kostela sv. Máří Magdaleny. Ve 20. století byla
lokalita postupně doplněna zástavbou rodinných domů.
Síť veřejných prostranství je rostlá, nepravidelná, respektuje terén a
stopu historických cest. Uliční profil s travnatým pásem místo
chodníku podporuje vesnický charakter lokality. Hlavní ulicí je ulice
K Tuchoměřicům.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, statky a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách. Dominantou lokality je kostel sv. Maří
Magdaleny a areál jezuitského dvora.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/244/2172 Park Maří Magdalény  - místní park
123/244/2553 Hřbitov v Přední Kopanině - místní park
123/244/2719 Park na Hokešově náměstí - místní park na náměstí

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 1.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/244/2052 2375m2

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.

Rozvojová plocha 414/244/2053 16106m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/244/2077 14625m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/244/2568 15917m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/244/5151 4371m2

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/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská) - 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/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská)
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.17/0.3
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Sobín, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází se na rovinatém terénu podél Sobínského potoka.
Původní osada vznikala podél ulice Hostivická. Později se zástavba
rozšiřovala na sever od Sobínského rybníka v podobě samostatných
rodinných domů vesnického charakteru. V posledních letech byla
lokalita doplněna zástavbou nových bytových a rodinných domů.
Síť veřejných prostranství je nepravidelné, vychází ze struktury
historických cest. Hlavní osou je ulice Hostivická, na kterou jsou
ostatní ulice napojeny, často se jedná o ulice slepé. Na rostlé jádro
navazuje pravidelnější uliční síť novější zástavby. U rostlé zástavby
se veřejný prostor v několika místech rozšiřuje a vznikají tak drobná
prostranství před jednotlivými objekty.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách, v ulice Brňovská se nachází řadové
rodinné domy. Nejnovější zástavba na jižním konci podél ulice
Slavičínská je tvořená rodinnými a bytovými domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/245/2597 Park v ulici Ke Břvům - místní park
123/245/2224 Okolí Sobínského rybníku - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/245/1041 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 4700m2

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%, vodní plocha a vodní tok - 0.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/245/2560 3469m2

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

Rozvojová plocha 414/245/2559 9029m2

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

Rozvojová plocha 414/245/2531 3727m2

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

Rozvojová plocha 414/245/2436 1427m2

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

Rozvojová plocha 414/245/2431 7304m2

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 412/245/2022, Rozvojová plocha 414/245/2437, 414/245/2440, 414/245/2530 tvoří jedno území o rozloze 77501m2, pro
které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/245/2055 94211m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/245/2435 35891m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/245/2441 12607m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/245/2442 8465m2

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:
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/14 sběrač Sobín var. II, kanalizace splašková, výtlak - 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
930-730/-/14 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
930-730/-/15 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Třebonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu. Původní zástavba
vznikala kolem návsi u dnešních ulic K Chabům a K Řeporyjím, v
blízkosti Dalejského potoka. Později se zástavba rozšířila podél
hlavních přístupových cest.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, reaguje na terén a
respektuje stopu historických cest. Hlavní ulicí je ulice K Řeporyjím,
která prochází přes parkově upravenou náves. V jádru má veřejný
prostor vesnický charakter s travnatými plochami oddělujícími
vozovku od domů.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, statky a
hospodářskými staveními, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách.  Při ulici Pod Vrškem se nachází
rekreační areál.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/246/2894 Údolí Dalejského potoka - lokalitní park
123/246/2469 Park u Třebonického rybníka - 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 - 4.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%, vodní plocha a vodní tok - 1.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/246/2405 39395m2

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

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 : 20%

Rozvojová plocha 414/246/2477 31226m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/246/5074 7206m2

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

Transformační plocha 411/246/5138, 411/246/5139, 411/246/5146, Rozvojová plocha 413/246/5030 tvoří jedno území o rozloze 13878m2, 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/-/3072 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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/16 sběrač Třebonice, 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.

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 "V72"

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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STABILITA : stabilizovaná

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Řeporyje se strukturou vesnickou 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 leží na svazích okolo soutoku Dalejského a Jinočanského
potoka, na místě staré zemědělské obce Řepora. Z jihovýchodní
strany je ohraničená prudkými srázy Dalejského profilu. Rozvoj
Řeporyjí okolo jejich historického jádra začal otevřením železnice
roku 1873 a pokračoval až do poloviny dvacátého století podél
Ořešské ulice na západ, Smíchovské ulice na východ a na kopci na
sever ke Stodůlkám. Vzniklá struktura byla později doplňována a
rozšiřována.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, ovlivněná stopou
historických cest a terénem. Na kříženích se ulice rozšiřují a vzniká
tak soustava historických prostranství, dodnes je centrem celé
lokality Řeporyjské náměstí u kostela Sv. Petra a Pavla.  Železnice
rozděluje území na dva celky, které jsou propojeny jedním přejezdem
a jedním podjezdem.
Strukturu zástavby jádra obce tvoří staré statky a ojedinělé městské
domy okolo náměstí, okolní zástavbu rodinné domy v zahradě. V
severním výběžku lokality, u ulice Na Výrovně stojí novostavby
bytových domů. Jedinečná je struktura jednostranné zástavby ulic
Ebrova, Dalejská a Mládkova, kde domy přiléhají ke skále Dalejského
profilu. V lokalitě je několik areálů vybavenosti a fotbalové hřiště při
ulici Tělovýchovná.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/247/2523 Park u ulice Řepíková - místní park
123/247/2548 Hřbitov v Řeporyjích - místní park
123/247/2028 U Kostela - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/247/1038 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 6000m2

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 - 0.4%, městský park - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/247/2607 3876m2

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

Rozvojová plocha 414/247/2476 2823m2

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

Rozvojová plocha 414/247/2397 2209m2

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

Rozvojová plocha 414/247/2328 537m2

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

Rozvojová plocha 414/247/2066 10868m2

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

Rozvojová plocha 414/247/2054 7192m2

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.

Rozvojová plocha 414/247/2483 9196m2

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 414/247/2605 119020m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/247/2606 32836m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/247/2385 23861m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/247/5110 5319m2

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/-/1044 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2017 RBC Řeporyje - v přesných hranicích, výměra minimálne 10 ha
512/-/4050 LBC Na placaté skále - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
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512/-/5188 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/31 Konvenční železniční trať Vlečka třídícího centra Řeporyje - 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
910-630/-/31 Vlečka třídícího centra Řeporyje
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Jinonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v zařízlém údolí přítoku Dalejského potoka.
Původní zástavba vznikala okolo návsi ve východní části lokality.
Struktura byla doplněna několika domy kolem ulic Do Klukovic a V
Klukovicích v 1. polovině 20. století. Dnešní podoba lokality byla v
posledních letech dourčena rodinnými domy kolem ulice Do
Klukovic.
Jedná se o nepravidelnou uliční síť ovlivněnou terénem. Hlavní ulicí
lokality je ulice Do Klukovic.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách.
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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 - 8.6%, parkový les na lesních pozemcích - 1.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/248/2324 1418m2

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

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Holyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném severním svahu, v těsné blízkosti
Prokopského a Dalejského údolí. Původní vesnice se formovala
kolem návsi, dnešního náměstí Pod Lípou. Rozvoj lokality probíhal
převážně v 20. století. V posledních letech byla doplněna zástavba
na okrajích.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, ovlivněná terénem.
Hlavní třídou je ulice U Náhonu a významným veřejným
prostranstvím náměstí Pod Lípou.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/249/2721 Park u kaple v Holyni - místní park na náměstí
123/249/2725 Park na náměstí Pod Lípou - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/249/2491 2230m2

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

Rozvojová plocha 414/249/2163 3501m2

Využití: obytná

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

Rozvojová plocha 414/249/2162 287m2

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

Rozvojová plocha 414/249/2161 1212m2

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

Rozvojová plocha 414/249/2160 1882m2

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

Rozvojová plocha 414/249/2159 1160m2

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.

Rozvojová plocha 414/249/2164 30061m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/249/2577 22665m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení - 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/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.21/0.26
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Slivenec

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu. Původní vesnice vznikla
kolem návsi s kostelem Všech svatých a s rybníka, dále se rozvíjela
podél ulic K Homolce a Na Křenkově. Ve 20. a 30. letech začala
vznikat zástavba rodinných domů na severní straně ulice Ke
Smíchovu. Tato část lokality se rozvíjela do konce 80. let. Během 2.
pol. 20. století se zástavba rozšířila na jih k dnešní ulici Na Kraji a Na
Přídole. Nejnovějším je zástavba mezi ulicemi Za Fořtem a U Svahu,
vzniklá po roce 2000 u areálu bývalého JZD.
V jádru je uliční síť nepravidelná, ovlivněná terénem, pozdější
zástavba rodinných domů vytváří pravidelnější rastr. Významným
veřejným prostorem je náves s rybníkem a prostor u Úřadu MČ, v
jádru díky nepravidelné uliční síti vzniká několik drobných
prostranství před domy. Hlavními ulicemi jsou ulice Ke Smíchovu a K
Lochkovu.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, ostatní část
lokality jsou zastavěny rodinnými domy v zahradách. Zástavba z
posledních let je tvořena rodinnými řadovými domy a bytovými
domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/250/2516 Sad u školy ve Slivenci  - místní park
123/250/2042 Park u ulice Za farou - místní park
123/250/2824 Park u ulice Jantarová - návrh - místní park
123/250/2832 Park u ulice Jantarová - místní park
123/250/2155 Park Návětrná - místní park
123/250/2555 Park u kostela Všech svatých - místní park na náměstí
123/250/2720 Park u úřadu ve Slivenci - místní park na náměstí
123/250/2715 Park před školou ve Slivenci - 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 - 1.8%, městský sad - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/250/2608 4835m2

Využití: obytná

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

Rozvojová plocha 414/250/2527 1685m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2177 1104m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2176 19490m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2175 3285m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2167 3975m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2131 537m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2130 3804m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2129 16291m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2128 5416m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2127 1704m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2126 9563m2

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 412/250/2018 42827m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/250/2166 83425m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/250/2173 50259m2

Využití: obytná
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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/250/2174 54553m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/250/2122 10606m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2158 31799m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2411 16196m2

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

Rozvojová plocha 414/250/2495 44618m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/250/5098, Rozvojová plocha 413/250/5015 tvoří jedno území o rozloze 17316m2, 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.

Rozvojová plocha 413/250/5001 4160m2

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

Rozvojová plocha 413/250/5010 1306m2

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

Rozvojová plocha 413/250/5025 6469m2

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

Železniční doprava
630/-/102 RS 3 Praha – Plzeň (SRN) - územní rezerva

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:
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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
800/250/2010 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost

Základní požadavky:

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

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.17/0.17
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Mlýnského potoka (také zvaný Zmrzlík),
podél kterého vznikala i původní osada. Zástavbu tvoří pouze několik
stavení. V poslední době byla nově vystavěna budova statku.
Veřejné prostranství tvoří pouze uliční prostranství ulice Na
Zmrzlíku.
Zástavba je tvořena několika vesnickými domy a hospodářskými
staveními.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 251 - Zmrzlík generováno 27-11-2015 | 13:30



Z05 O [ S ]
Zmrzlík - 251

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 251 - Zmrzlík generováno 27-11-2015 | 13:30



Z05 O [ S ]
Zmrzlík - 251

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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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/-/2018 RBC Radotínské údolí - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/5031 LBK Radotínské údolí - Ořech - 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/11 Vedení 2x400 kV TR Hradec - TR Řeporyje
930-760/-/15 Vedení 1x400 kV TR Prosenice - TR Řeporyje
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na svažitém terénu. Starší zástavba vznikala
před rokem 1840 okolo ulice Na Zadní Kopanině. Struktura původní
zástavby se až na drobné přestavby dochovala dodnes. V posledních
20 letech byly některé proluky doplněny zástavbou rodinných domů.
Síť veřejných prostranství tvoří historické stezky, dnešní ulice K
Zadní Kopanině a U Slapů, které respektují terén. Součástí je i osada
Chaloupky na východě lokality.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách.
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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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/252/2453 4607m2

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

Rozvojová plocha 414/252/2452 7853m2

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 414/252/2416 8453m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2018 RBC Radotínské údolí - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/252/1052 Čistírna odpadních vod Zadní Kopanina - 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
910-730/252/1052 ČOV Zadní Kopanina

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/15 Vedení 1x400 kV TR Prosenice - TR Řeporyje
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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malá Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na úpatí Barrandovské skály u břehu Vltavy.
Původní osada pochází ze 12. století, v 18. století zde vznikl areál
lázní. Formovala se podél historické cesty v úzkém pásu mezi řekou a
skálou. Největší zásah přinesly železniční tratě a silnice Strakonická
na břehu Vltavy. Rozvoj ve 20. století probíhal na jižním cípu lokality
mezi železnicí a Strakonickou silnicí.
Síť veřejných prostranství je jednoduchá, nepravidelná, ovlivněna
okolním terénem, složená je jen z několika ulic v severojižním směru
a ulicí V Lázních s návsí podél potoka ústící do Vltavy. Významným
veřejným prostranstvím je okolí kostela Panny Marie.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, ve východní
části lokality podél železnice je průmyslový areál.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/253/2188 Park u ulice Podjezd - 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 - 14.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.2%, parkový les na lesních pozemcích - 5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 411/253/5079 17239m2

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/-/2005 RBC Chuchle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/102 RS 3 Praha – Plzeň (SRN) - územní rezerva

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
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/6 Praha – Beroun
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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
Stará Velká Chuchle se strukturou vesnickou v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází podél údolí potoka Vrutice ve svažitém terénu.
Historické jádro lokality se začalo formovat v údolí potoka kolem
dnešního náměstí Chuchelských bojovníků. V průběhu 20. století se
zástavba rozvíjela formou rodinných domů podél potoka směrem na
západ.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, ovlivněná terénem a
stopou historických cest. Osou lokality je ulice Starochuchelská,
která probíhá kolem potoka a spojuje lokalitu se Strakonickou.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Ostatní část lokality je zastavěna
rodinnými domy v zahradách. Na náměstí je dominantou vyšší
klasicistní dům městského charakteru.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/254/2640 Park u ulice Na Mrázovce - místní park
123/254/2433 Park u ulice Nad drahou - místní park
123/254/2727 Park na náměstí Chuchelských bojovníků - 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 - 0.2%, parkový les na lesních pozemcích - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/254/2445 526m2

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

Rozvojová plocha 414/254/2443 2538m2

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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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.

(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 414/254/2444 13906m2

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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/38 Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velké Chuchli - 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
800/254/2008 - 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/-/38 Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velké Chuchli
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/872/1029 Praha-Velká Chuchle
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lochkov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lochkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu modelovaném
Lochkovským potokem. Původní zemědělská osada s návsí a
rybníkem ze 14. století tvoří rostlé jádro dnešní lokality. Rozvoj
lokality probíhal do poloviny 20. století zástavbou rodinných domů,
které si zachovávaly vesnický charakter. Později začala vznikat
zástavba rodinných domů v pravidelných blocích.
Síť veřejných prostranství vychází ze struktury historických cest a
terénu. V novějších částech vytváří poměrně pravidelný rastr.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách. Dominantou lokality je starý zámecký
areál s přilehlým parkem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/255/2552 Park v Lochkově - lokalitní park
123/255/2639 Park v ulici Za Ovčínem - místní park
123/255/2341 Park u ulice Cementářská - 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 - 1.8%, městský park - 3.9%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/255/2554 1848m2

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 414/255/2467 3745m2

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

Rozvojová plocha 414/255/2296 958m2

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

Rozvojová plocha 414/255/2295 2807m2

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

Rozvojová plocha 414/255/2294 1900m2

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 412/255/2019 24923m2

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 414/255/2571 32169m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/255/2499 577m2

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/870/1054 Čistírna odpadních vod Lochkov - 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

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/870/1054 Rozšíření ČOV Lochkov
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.13/0.13
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lahovice, Radotín, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na levém břehu Berounky na soutoku s Vltavou.
Původní osada Lahovice poprvé zmiňovaná v 10. stol  byla rozdělena
po posunutí ramene Berounky na severní Lahovičky a jižní Lahovice.
Původní osada byla od 50. let doplňována zástavbou rodinných
domů.
Veřejná prostranství tvoří jednoduchá jednoduchou uliční síť se
třemi paralelními ulicemi, na které navazuje několik drobnějších
kolmých cest. Hlavní ulice Strakonická rozděluje Lahovičky v
severojižním směru.
Zástavbu v lokalitě tvoří rodinné domy vesnického charakteru.
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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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/256/2589 6831m2

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

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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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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
Dolní Černošice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lipence

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině na levém břehu meandru Berounky.
Lokalita se skládá ze tří území oddělených otevřenou krajinou. Dvě
menší části lokality si z převážné části zachovaly svou původní
podobu až do současnosti, došlo pouze ke změně jejich napojení na
síť komunikací. Největší část ležící na břehu Berounky, jejíž nejstarší
část tvořil vodní mlýn, se rozrůstala především během 2. poloviny
20. století, když zde byly založeny zahrádkové osady.
Síť veřejných prostranství je velmi jednoduchá, vychází z
historických cest. Hlavní vstup do lokality je tvořen ulicí Černošickou
a pěším lávkou spojující lokalitu s Černošicemi. Napojení dvou
menších částí lokality je zajištěno ulicí Dolnočernošickou.
Zástavba dvou menších částí lokality je tvořena převážně
hospodářskými staveními se dvory. V části lokality na břehu
Berounky převládají rodinné domy v zahradách a zahrádky s
chatami.
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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 - 14.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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/-/1007 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lipence, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severním svahu v údolí dvou potoků.
Základ dnešní obce Lipence vznikl v polovině 19. století spojením
dvou historických obcí, obce Lipenec (včetně osady „pod Kyjovem“) a
obce Lipany s panským hospodářským dvorem. Největší rozvoj
lokality probíhal od první poloviny 20. století.
 Síť veřejných prostranství vychází z historických cest, je jasně
definovaná, poměrně pravidelná, ovlivněna tokem potoků, nová
zástavba má uliční osnovu ortogonální. Hlavní osou je ulice
Jílovišťská a Josefa Houdka – Černošická.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/258/2481 U rybníka  - místní park
123/258/2692 Park u zvoničky - místní park
123/258/2515 Nad žlábkem - místní park
123/258/2904 Park u Lipeneckého potoka - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/258/1039 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 5400m2

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%, městský park - 0.5%, parkový les na lesních pozemcích
- 0.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/258/2473 4050m2

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

Rozvojová plocha 414/258/2289 2141m2

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

Rozvojová plocha 414/258/2094 4394m2

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

Rozvojová plocha 414/258/2085 1305m2

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

Rozvojová plocha 414/258/2070 15516m2

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 412/258/2204, Rozvojová plocha 414/258/2472 tvoří jedno území o rozloze 115518m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/258/2210 22003m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2047 26854m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2086 31263m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2087 73794m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2089 22829m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2474 108166m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
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bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2505 70674m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2556 16109m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/258/2621 8806m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/258/2093 2719m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/258/5030 4321m2

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

Transformační plocha 411/258/5140 1050m2

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

Rozvojová plocha 413/258/5036 3534m2

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/-/5157 LBK Lipanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/84 Rekonstrukce ul. Jílovišťské k MÚK Baně
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/258/1023 Nádrž Lipenecký - 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.
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Zásobování vodou
720/-/4 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence I - návrh

Odkanalizování
730/258/1005 Dešťová usazovací nádrž Lipence - návrh
730/258/1045 Čistírna odpadních vod Lipence - návrh; rozšíření

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/-/84 Rekonstrukce ul. Jílovišťské k MÚK Baně

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/258/1023 Nádrž Lipenecký
910-730/258/1005 DUN Lipence
910-730/258/1045 Rozšíření ČOV Lipence

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/4 Připojení VDJ Lipence I na stávající vodovodní síť
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.11/0.13
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
Baně se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lipence, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním okraji Prahy na severozápadním
svahu, na levém břehu Vltavy, od které je oddělená prudkým svahem
s lomem Zbraslav.  Kompozice zástavby se začala vytvářet od středu
lokality kolem ulice Na Baních. Rozvoj postupně probíhal po celé 20.
Století.
Uliční síť je nepravidelná ovlivněná terénem, vychází ze stopy
historických cest. Páteřní osou je dnešní ulice Na Báních.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, okrajové části
lokality jsou zastavěny rodinnými domy v zahradách. Významnou
část lokality tvoří zahrádková osada.
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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 - 15.7%, parkový les na lesních pozemcích - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/259/2623 998m2

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

Rozvojová plocha 414/259/2401 4709m2

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 414/259/2400 1709m2

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

Rozvojová plocha 414/259/2399 2285m2

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

Rozvojová plocha 414/259/2062 9130m2

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

Rozvojová plocha 414/259/2011 6486m2

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.

(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 414/259/2402 12293m2

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 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.

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/-/5 Připojení VDJ Baně II na stávající vodovodní síť
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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
Dolní Zbraslav se strukturou vesnickou 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, mezi břehy Vltavy a
Berounky. Hlavní kompoziční ulicí je ulice Elišky Přemyslovny - U
Národní galerie, která prochází Zbraslavským náměstím. Náměstí
vzniklo u zámku a bývalého cisterciáckého kláštera, který na konci
13. století založil Václav II. Zástavba se dále rozšiřovala podél břehu
Vltavy a dnešní ulice K Přístavišti. V 19. století a z počátku 20. století
se zástavba rozrostla do dnešní podoby.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází z historické
osnovy cest, kříží se na Zbraslavském náměstí s živým obchodním
parterem. Lokalita je od silnice u Vltavy oddělena protipovodňovou
zdí s několika prostupy. Významným veřejným prostranstvím je areál
Zbraslavského zámku se zahradou. Základní kostrou je ulice Elišky
Přemyslovny a Žitavského.
Zástavbu tvoří domy se souvislou uliční frontou podél hlavních ulic.
Vesnický charakter je patrný v parcelaci, původní domy jsou
dochovány ojediněle, dnes převažuje spíše charakter městský. V jižní
části lokality převažuje zástavba rodinných domů a vil v zahradách.
Dominantou v území je Zbraslavský klášter a na jižním konci ulice
Elišky Přemyslovny je dominantou kostel Husův sbor.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/260/2311 Zámecký park Zbraslav - lokalitní park
123/260/2538 Městská zahrada ve Zbraslavi - 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 - 10.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.6%, parkový les na lesních pozemcích -
2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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/-/1056 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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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:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q100, 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:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Závist se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Komořany, Točná, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází u Vltavy, v údolí Břežanského potoka. Terén je u
Vltavy rovinatý, ale velmi strmě stoupá směrem na východ. Původní
zástavba vznikala na dvou místech, u Břežanského potoka a u cesty
podél řeky. Dále se zástavba rodinných domů rozšířila na vršcích
svahů. Dnes má lokalita několik výškových úrovní: u řeky, na
skalnatém ostrohu proti  Zbraslavskému mostu a u ulice
Komořanská. Lokalitu výrazně ovlivňují dopravní stavby, železniční
trať a most Závodu míru.
Síť veřejného prostranství je jednoduchá, poměrně pravidelná,
vychází z historických cest. Hlavní osou lokality je ulice Závist.
Zástavbu v místech původní osady tvoří domy vesnického
charakteru, které jsou doplněny rodinnými domy nebo vilami.
Zástavba je poměrně řídká, což vychází ze složitého terénu.
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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 - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 412/261/2212, Rozvojová plocha 414/261/2463, 414/261/2464 tvoří jedno území o rozloze 62683m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/261/2250 41024m2

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%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1055 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4186 LBC Vltava U Závisti - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5116 LBK Vltava - Šance - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Točná se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Točná

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod vrchem Čihadlo, na jihu
je vymezená Břežanským údolím. Původní vesnice se rozvíjela u
křížení cest z Cholupic (dnešní ulice Hrazanská, Branišovská a
Keltská a K Točně). U návsi vznikly velké hospodářské usedlosti,
podél cesty k Břežanskému údolí (dnešní ulice Keltská - Ke Starému
hřišti) pak menší domy a chalupy. Obec se postupně rozrůstala, v
průběhu 2. poloviny 20. století byla lokalita zastavěna převážně
výstavbou rodinných domů až k hraně dnešní přírodní rezervace
Šance.
Uliční síť radiálně vychází z návsi, respektuje historické cesty, uliční
síť zástavby rodinných domů je pravidelná převážně ortogonální.
Veřejná prostranství jsou vesnického charakteru, chodník je
nahrazen travnatým pásem.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, které jsou nahrazovány novou výstavbou,
ostatní zástavba je tvořena rodinnými domy. Při ulici Ke Spálence se
nachází sportoviště s fotbalovým hřištěm.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/262/2383 Okolí rybníku na Točné - 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: zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.9%, městský park - 1.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/262/2574 4563m2

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

Rozvojová plocha 414/262/2573 1955m2

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

Rozvojová plocha 414/262/2469 5066m2

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

Rozvojová plocha 414/262/2468 890m2

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 412/262/2055, Rozvojová plocha 414/262/2185 tvoří jedno území o rozloze 196283m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/262/2184 73620m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/262/5064 10445m2

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

Odkanalizování
730/-/13 sběrač Točná, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/262/1059 Čerpací stanice Točná - 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
910-730/262/1059 ČS Točná

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/13 Výtlak z ČS Točná do Cholupic
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu na jižním okraji Prahy.
Původní obec ze 14. století vznikala kolem cholupické tvrze, v
místech dnešního areálu zemědělského družstva. Kolem této
usedlosti se pak rozvíjela náves a další domy. Z návsi vybíhaly cesty
k okolním vesnicím. Cholupice se dále rozrůstaly podél cesty do
Břežan (dnešní ulice K Břečkám) a směrem k Modřanské rokli (dnešní
ulice K Dýmači). V 2. polovině 20. století se Cholupice rozrostly o
část mezi cestami k Točné (ulice Hrazanská)a Dolním Břežanům (K
Břečkám).
Síť veřejných prostranství je v rostlém jádru poměrně nepravidelná,
respektuje historické cesty, ulice paprsčitě vycházejí z prostoru
návsi. Uliční síť v zástavbě rodinných domů je pravidelná,
ortogonální.
Zástavba rostlého jádra je tvořena vesnickými domy, ostatní část
lokality je zastavěna rodinnými domy v zahradách. Lokalita se po
roce 2000 rozvíjí severním směrem, zástavbou bytových a
rodinných, samostatných i řadových, domů. Součástí lokality je
fotbalové hřiště se zázemím při křížení ulic Hrazanská a Podchýšská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/263/2184 Okolí Písnického potoka - místní park
123/263/2457 Park Cholupice - 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%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/263/2514 602m2

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

Rozvojová plocha 414/263/2513 1740m2

Využití: obytná

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

Rozvojová plocha 414/263/2502 180m2

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

Rozvojová plocha 414/263/2251 7980m2

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.

Rozvojová plocha 414/263/2248 53185m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/263/2219 55m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/263/5063, Rozvojová plocha 413/263/5013, 413/263/5031 tvoří jedno území o rozloze 3396m2, 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/-/5073 LBK Šance - Kálek - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/13 sběrač Točná, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/-/6 sběrač A2-1.1, kanalizace splašková, výtlak - 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:

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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930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/13 Výtlak z ČS Točná do Cholupic
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.35/0.35
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
Libuš se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu. Původní zemědělská osada
je datována od 14. století a rozvíjela se podél dnešní ulice Libušské
na křížení s ulicí Dobronickou. Lokalita se postupně vytvořila z
původních dvou jader (Jalový Dvůr a náves ve středu lokality) podél
ulice Libušská. Rozvoj lokality probíhal po celé 20. století. V
posledních letech byla lokality doplněna několika domy. Dnes je ulice
Libušská přístupovou cestou, která spojuje město s obcemi na jih od
Prahy.
Síť veřejných prostranství je poměrně pravidelná, ovlivněna
původními cestami a terénem. Páteřní osou je ulice Libušská se
základní vybaveností.
Zástavba rostlého jádra především podél ulice Libušská je tvořena
vesnickými štítovými domy, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách nebo řadovými domy. Ve východní
části lokality jsou bytové domy, které výrazně převyšují okolní
zástavbu a vytváří veřejné prostranství ve formě parku ve volné
zástavbě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/264/2180 Park v Libuši - návrh - lokalitní park
123/264/2055 Park v Libuši - místní park
123/537/2881 Sídliště Písnice - místní park
123/264/2031 Libuš - 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 - 4.2%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/264/2578 59955m2

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 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/264/2579 15674m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/264/5082, Rozvojová plocha 413/264/5008 tvoří jedno území o rozloze 42562m2, 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.

Rozvojová plocha 413/264/5006 6061m2

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/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
 - návrh
610/-/62 Nové propojení Novodvorská - Libušská  - návrh
610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - 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/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
910-610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.19/0.2
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
Kunratice se strukturou vesnickou 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 se nachází v mírně svažitém terénu při údolí Kunratického
potoka se třemi rybníky. Původní osada zemědělského charakteru
pochází z 13. století. Zástavba začala vznikat kolem návsi s tvrzí, ze
které paprsčitě vycházela síť cest. Na západě lokalitu protíná
historická cesta, dnešní Vídeňská. Během první poloviny 20. století
docházelo k průběžnému růstu sídla, především na sever od dnešní
ulice K Libuši / K Šeberáku podél ulice K Verneráku. Od 70. let
probíhá rozsáhlá výstavba rodinných domů kolem původní vesnické
zástavby. Součástí Kunratic je i zaniklá osada Paběnice s dosud
patrným rostlým vesnickým jádrem při ulici U Rakovky.
Síť veřejných prostranství radiálně vychází z původního jádra
lokality, dnešního Kostelního náměstí s kostelem sv. Jakuba Většího a
zámkem, ulice respektují historické cesty. Hlavní kostrou lokality je
ulice K Libuši / K Šeberáku, kde se soustředí i základní vybavenost.
Vesnický charakter v jednotlivých částech podtrhuje uliční profil se
zeleným pásem, často bez chodníku, pouze s vjezdy do dvora a park s
rybníkem.
Původní zástavba rostlého jádra tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními je dnes doplňována zástavbou domů
městského charakteru s parterem. Ostatní části lokality jsou
zastavěny rodinnými domy v zahradách. Na západě lokality se
nachází několik solitérních bytových domů. Zástavba je převážně
malého měřítka, v lokalitě se však nachází několik větších staveb -
budova školy a areál Kunratického zámku. Při ulicích K Šeberáku a
Za parkem se nachází rekreační areály s hřišti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/265/2487 U Verneráku - lokalitní park
123/265/2634 Zámecký park Kunratice - lokalitní park
123/265/2635 Bažantnice v Kunraticích - lokalitní park
123/265/2352 Park u rybníka Ohrada - místní park
123/265/2780 Park u ulice K Šeberáku - místní park
123/265/2754 Hřbitov v Kunraticích - 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%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.3%, městský park - 3.8%, parkový les na
nelesních pozemcích - 0.1%, parkový les na lesních pozemcích - 8.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%, vodní plocha a vodní tok - 1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/265/2551 5614m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2550 869m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2533 1153m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2482 4722m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2269 9139m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2268 10878m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2205 946m2

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

Rozvojová plocha 414/265/2197 7484m2

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 412/265/2064 32588m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/265/2267, 412/265/2268, Rozvojová plocha 414/265/2192 tvoří jedno území o rozloze 32748m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/265/2211 64286m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/265/2552 10441m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/265/5100 93716m2

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

Transformační plocha 411/265/5170 6081m2

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/-/2004 RBC Kunratický les - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3043 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3044 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3045 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3046 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4024 LBC Hornomlýnský rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - 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/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
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/ O
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Kunratice, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází podél údolí Libušského potoka. Původní osada ze
14. století se začala formovat podél dnešní ulice Zátoňská a rybníku.
Zástavba se dále rozvíjela u ulice K Vrtilce a až během 20. století se
začala rozšiřovat podél ulice Libušské. Novou zástavbu tvoří
především rodinné domy se zahradou.
Síť veřejných prostranství je poměrně pravidelná, v rostlém jádru
respektuje historické cesty, v novější zástavbě je ortogonální. Páteřní
osou je ulice Libušská, na kterou je pravidelně napojena novější
osnova ulic. Vesnický charakter podporuje oddělení vozovky od
fasád domů nezpevněnou krajnicí - zatravněnou plochou a rostlá
struktura původní uliční sítě, která v místech vytváří rozšíření
veřejného prostoru. Významným veřejným prostorem je okolí
rybníka v ulici Zátoňské a parkově upravený prostor před
samoobsluhou.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách. Ve východní části lokality se nachází
třípodlažní bytové domy. V jižní části se nachází „gated community“
rodinných domů.  Významnou budovou je základní škola s přilehlým
hřištěm.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park
123/266/2544 Okolí rybníku Obecňák - lokalitní park
123/266/2049 Park Švihovská - místní park
123/266/2757 Park v Písnicích - 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 - 1.2%, parkový les na lesních pozemcích - 0.3%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/266/2557 2822m2

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 414/266/2406 632m2

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

Rozvojová plocha 414/266/2223 5681m2

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

Rozvojová plocha 414/266/2221 3609m2

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

Rozvojová plocha 414/266/2220 21476m2

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.

Rozvojová plocha 414/266/2230 26891m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/266/2231 46174m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/266/2572 17686m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 412/266/2272 5265m2

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

Rozvojová plocha 414/266/2222 30121m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/266/5214, 411/266/5215, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 7773m2, 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/-/5074 LBK Šance - Kálek - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/107 Východní obchvat Písnice - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh
621/616/1008 Písnice - 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
800/266/2028 - 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/-/107 Východní obchvat Písnice
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1008 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
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Šeberov - 267
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VYUŽITÍ : obytná

0.23/0.28
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Šeberov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinaté krajině bohaté na rybníky. Sídlo
vzniklo spojením dvou původních zemědělských osad - Šeberov a
Hrnčíře, které jsou propojené dnešní ulicí K Hrnčířům, podél níž se
zástavba rozšiřovala. Od poloviny 20. století dochází k zástavbě
rodinnými domy a tím k dalšímu propojování obou osad. Výstavba
pokračuje dodnes.
Síť veřejných prostranství je poměrně pravidelná, hlavní osou je
dnešní ulice K Hrnčířům, na kterou se ostatní napojují. Významnou
je i ulice V Lanech, která je rozšířena v malý park a ústí do
předprostoru školy. V rostlém jádru, podél ulice K Hrnčířům je uliční
čára vymezena fasády domů nebo zdmi. V jádru u Ulice K Hrnčířům.
Vesnický charakter podporuje profil ulice bez chodníku se zeleným
pásmem před vjezdy do dvorů. V novější zástavbě jsou veřejná
prostranství definovaná ploty zahrad rodinný domů.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů. Původní zástavba je často přerušena novou
výstavbou. Ostatní zástavbu lokality zastupují rodinné domy,
stavební čára je otevřená. Zástavba je malého měřítka, významnou
stavbou je budova školy. V ulicích Za Kovářským rybníkem a K
Rozkoši vznikly menší bytové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/267/2283 Park Šeberov - lokalitní park
123/267/2781 Park Vlasty Hilské - místní park
123/267/2462 Dětské hřiště V Ladech - místní park
123/267/2053 Dětské hřiště Pod Vsí - 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 - 2.8%, parkové sportoviště - 2.8%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/267/2601 4039m2

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 414/267/2600 1618m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2599 4393m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2548 202m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2275 13270m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2274 12584m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2273 1615m2

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

Rozvojová plocha 414/267/2272 1219m2

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.

Rozvojová plocha 414/267/2276 89122m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/267/5171 4052m2

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/-/2006 RBC Hrnčířské louky - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/7 rozváděcí vodovodní řad Újezd u Průhonic - Šeberov - 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:
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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
800/267/2009 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská 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
930-720/-/7 Propoj DN 400 Újezdu u Průhonic a Šeberova
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině při okraji Milíčovského lesa. První
zmínky o osadě Kateřinky, která vznikala kolem dnešní ulice
Formanská, jsou z počátku 18. století. Původní rostlé jádro bylo
postupně nahrazeno zástavbou rodinných domů, která se formovala
od 70. let 20. století. V 90. letech byla severní část lokality doplněna
výstavbou panelového sídliště Kateřinka a o 10 let později bytovými
domy Nová Kateřinka, kde tak vzniklo nové centrum. Samostatnou
enklávu tvoří bytové domy směrem k Újezdu.
Uliční síť je nepravidelná, hlavní kostru tvoří ulice Formanská, která
zůstává ve stopě historické cesty, uliční osnova v zástavbě rodinných
domů je pravidelná, ortogonální. Centrem Kateřinek se stala nová
zástavba s Kateřinským náměstím.
Zástavba v lokalitě je různorodá, v jádru lokality jí tvoří domy
vesnického charakteru, v okolí samostatně stojící a řadové rodinné
domy obklopené zahradou a bytové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/268/2726 Park na Kateřinském náměstí - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/268/2345 26652m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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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Rozvojová plocha 414/268/2346 17112m2

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 414/268/2479 3217m2

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 414/268/2526 3525m2

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/7 rozváděcí vodovodní řad Újezd u Průhonic - Šeberov - 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/-/7 Propoj DN 400 Újezdu u Průhonic a Šeberova
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Křeslice, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu kolem dvou rybníků.
Původní osada vznikla koncem 15. století. Vesnická zástavba
vznikala kolem dnešní ulice Formanská. V roce 1971 ovlivnila Újezd
dálnice D1, která zpřetrhala přirozené vazby Újezdu a Šeberova. Od
poloviny 20. století probíhá výstava rodinných domů.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, vychází s historické
osnovy cest. Hlavní kostru veřejných prostranství tvoří historická
cesta, dnešní ulice Formanská a jádro s rozšířenou zpevněnou
plochou návsi s rybníkem.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů soustředěných podél ulic, některá stavení mají
vnitřní dvůr. Převažující původní vesnická struktura zástavby je
doplněna zástavbou rodinných domů se zahradou. Při ulici Nad
Statkem se nachází rekreační areál s fotbalovým hřištěm a kurty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/269/2626 Okolí Návesního rybníka v Újezdě - lokalitní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/269/1046 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 13000m2

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 - 0.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/269/2337 1668m2

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 412/269/2221, Rozvojová plocha 414/269/2004, 414/269/2317 tvoří jedno území o rozloze 259681m2, 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 414/269/2003 27970m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/269/2006 30360m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/269/2316 105452m2

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 414/269/2336 81626m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/269/2338 1711m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/269/5062 8886m2

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/-/3075 RBK Osnický les - Milíčovský les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5146 LBK Hrnčířské louky - 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

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:
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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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2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15, Praha-Petrovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Měcholupy, Hostivař, Petrovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jihozápadním svahu svažující se směrem k
Hostivařské přehradě a potoku Botič. Původní vesnice vznikala v
blízkosti potoka kolem dodnes dochovaného kostel sv. Jakuba a
zámku Petrovice. Zástavba se dále rozvíjela podél cesty do jádra
Horních Měcholup, dnešní ulice Edisonova. Po 2. světové válce je
původní vesnická zástavba doplněna zástavbou rodinných domů. V
70. letech bylo vesnické jádro částečně přestavěno solitérními
objekty pro občanskou vybavenost nebo bydlení.

Síť veřejných prostranství reaguje na strmý terén a je velmi
nepravidelná, páteřní osou je dnešní ulice Edisonova, která
respektuje původní stopu. Veřejná prostranství jsou v jádru lokality s
původní zástavbou tvořeny fasády domů nebo ploty. Ulice v
zástavbě rodinných domů jsou pravidelné, ortogonální, definovány
ploty zahrad rodinných domů.

Zástavba podél ulice Edisonova je tvořena kompaktní rostlou
strukturou z vesnických domů s převážně uzavřenou stavební čarou,
která je shodná s čárou uliční, některá stavení mají vnitřní dvůr.
Lokalita byla doplněna zástavbou rodinných domů se zahradou a
otevřenou stavební čarou. Původní vesnické jádro bylo nahrazeno
výstavbou solitérních obytných domů, které porušují původní malé
měřítko zástavby. Výšková hladina je 1-2NP, u bytových domů 4-
6NP. Výraznou stavbou je Úřad MČ u ulice Edisonova a budova školy
na křížení ulic Edisonova a Bellova.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/270/2418 Park U pomníku padlých - 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 - 0.4%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/270/2332 3549m2

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
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3056 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5135 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva

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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2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Křeslice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Pitkovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí potoka Botič, v místě soutoku s
Pitkovickým potokem. Původně se Křeslice dělily na dvě samostatné
části zemědělského charakteru. Tyto části byly oddělené Botičem a z
mapy jsou čitelné dodnes. K jejich vzájemnému propojení došlo až v
18. století. V průběhu následujících století se lokalita rozvíjela velmi
pomalu. K největšímu rozvoji Křeslic došlo na počátku 21. století, kdy
lokalita zdvojnásobila svojí zastavěnou plochu.

Uliční síť lokality je nepravidelná, reaguje na morfologii terénu a
vychází z historických cest. Veřejná prostranství kolem původních
návsí jsou vymezena fasádami zástavby, veřejná prostranství v
ostatních částech lokality jsou vymezeny převážně ploty zahrad a
jsou více pravidelná. ortogonální. Páteřní ulicí lokality je ulice
Štychova propojující obě části Křeslic.

Obě jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů s uzavřenou stavební čarou, která je shodná s
čárou uliční. Ostatní zástavbu tvoří objekty rodinných domů v
zahradách s volnou stavební čarou. Převažuje zde zástavba malého
měřítka. Výšková hladina je 1-2NP.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/271/2440 Skalky v Křeslicích - místní park
123/271/2047 Dětské hřiště v ulici Čekanková - 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 - 1.5%, parkové sportoviště - 0.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.9%,
parkový les na lesních pozemcích - 0.1%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy v samostatných zahradách.

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 75 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

(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 414/271/2598 5040m2

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 414/271/2597 2884m2

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

Rozvojová plocha 414/271/2521 1958m2

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

Rozvojová plocha 414/271/2520 2740m2

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

Rozvojová plocha 414/271/2279 2035m2

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

Rozvojová plocha 414/271/2043 6849m2

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 412/271/2070 18058m2

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 414/271/2044 14747m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/271/2045 97141m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/271/2046 24037m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/271/5125 21057m2

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/-/3049 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4153 LBC U Štítu - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

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

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.

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/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.21/0.23
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Pitkovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném svahu, který byl modelován
Pitkovickým potokem. Sídlo vzniklo spojením dvou původních osad
horní Pitkovičky a na jihu Pitkovice s vlastním rostlým jádrem.
Kompozice zástavby rodinných domů vznikala od poloviny 20.
století okolo ulic V Pitkovičkách - Žampiónová propojující obě návsi.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, ovlivněná terénem.
Hlavní kostru veřejných prostranství tvoří historická cesta, dnešní
ulice Žampionová, která propojuje obě původní návsi.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů, které jsou dnes nahrazena novou zástavbou
rodinných domů, které nerespektují původní parcelaci a vztah k
veřejnému prostranství. Většinu zástavby v lokalitě tvoří objekty
rodinných domů v zahradách. Na jihu lokality v místě původní návsi
je uzavřený areál bytových domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/272/2698 Park na návsi v Pitkovicích - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/272/2519 3728m2

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

Rozvojová plocha 414/272/2241 3121m2

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

Rozvojová plocha 414/272/2240 894m2

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

Rozvojová plocha 414/272/2239 6160m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3053 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/63 Obchvat Pitkovic
 - návrh

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

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
800/272/2004 - 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/-/63 Obchvat Pitkovic

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
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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
Stará Uhříněves se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Benice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
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.
Uliční síť historické jádra je rostlá a nepravidelná, v mladších
částech vesnice je převážně ortogonální a pravidelná. Páteří lokality
je ulice Přátelství, na které se v jádru nachází náměstí Bratří
Jandusů, a dále 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 i domy
městského charakteru se základním obchodním parterem, především
podél ulice Přátelství. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy v
zahradách nebo solitérní bytové domy. Dominantou historické části
vesnice je Farní kostel Všech svatých.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/273/2090 Okolí Pitkovického potoka v Uhříněvsi - místní park
123/273/2699 Park na náměstí Bratří Jandusů - 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 - 0.4%, parkový les na lesních pozemcích - 0.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/273/2563 8886m2

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

Rozvojová plocha 414/273/2234 1791m2

Využití: obytná

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

Rozvojová plocha 414/273/2227 4878m2

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

Rozvojová plocha 414/273/2225 1430m2

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.

Rozvojová plocha 414/273/2226 26416m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/273/2243 26799m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/273/5141 5217m2

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/-/2014 RBC Uhříněveská obora - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/5036 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
 - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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.

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Benice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním okraji Prahy a klesá od svých okrajů do
údolí Pitkovického potoka, který prochází jejím středem. Zástavba
zde vznikala již od 14. století na křížení Pitkovického potoka a
historické cesty, dnešní ulice Květnového povstání. Její rozvoj
probíhal v okolí potoka, podél dnešních ulic K Pitkovicům a Na
koupaliště. Lokalita postupně rostla během 20. století, největší
rozvoj však zaznamenala na počátku 21. století, kdy došlo k zástavbě
její západní a severní části.
Síť veřejných prostranství je v jádru rostlá a nepravidelná, po
okrajích pravidelnější, sledující morfologii terénu. Hlavním osou
lokality je ulice Květnového povstání, z které vybíhají slepé ulice. V
centrální části lokality je ulice Květnového povstání rozšířena do
malé návsi.
Zástavba v rostlém jádru lokality je tvořena hospodářskými
staveními se dvory nebo štítovými domy vesnického charakteru, v
ostatních částech lokality převládají rodinné domy, případně
dvojdomy nebo řadové domy v zahradách. Na jihu lokality je areál
hotelu s tenisovými hřišti, který má větší měřítko.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/274/2744 Park na návsi v Benicích - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/274/2134 1104m2

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

Rozvojová plocha 414/274/2021 5231m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: 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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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.

Rozvojová plocha 414/274/2071 28389m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/274/2549 20018m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5200 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5201 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5202 LBK Pitkovický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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

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
800/274/2012 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská 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
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kolovraty

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Pitkovického potoka. Původní osadu ze
13. století tvořily 3 lánové statky s kostelem sv. Martina. Zástavba se
utvářela na křížení ulic Do Kopečka a V Listnáčích.  Lokalita se dále
rozvíjela zástavbou rodinných domů při ulicích ve stopě historických
cest.
Uliční síť je nepravidelná, respektující terénem a historické cesty.
Hlavní kostrou lokality je ulice Do Kopečka a V Listnáčích, na jejich
křížení se nachází parkově upravená náves, která volně přechází do
krajiny.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, které vznikaly kolem středové návsi.
Okrajové části lokality jsou zastavěny rodinnými domy v zahradách.
Dominantou je kostel sv. Martina.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/275/2712 Park na návsi v Lipanech - místní park na náměstí

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/275/2288 10828m2

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

Rozvojová plocha 414/275/2287 2742m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5203 LBK Pitkovický potok - 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:
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VYUŽITÍ : obytná
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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
Kolovraty se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kolovraty, Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kolovraty, Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Říčanského potoku.
Lokalita se rozvinulo na místě osad datovaných již od 12. století.
Sídlo vzniklo spojením dvou původních osad – Těhoviček a Kolovrat.
Roku 1871 byla vystavěna železniční trať Praha - Benešov. Rostlá
historická jádra byla postupně doplňována zástavbou rodinných
domů, která pokračuje dodnes.
Uliční síť je nepravidelná, ovlivněná terénem s železniční tratí, která
lokalitu rozděluje. Hlavní kostrou uliční osnovy je ulice Mírová, která
propojuje jádra původních osad, dochází tak k jejímu rozšíření v
náves, podél ulice se soustřeďuje základní občanské vybavení. V
lokalitě je řada slepých uliček. Významnou přírodní osou je Říčanský
potok.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů, ostatní zástavbou v lokalitě jsou rodinné domy v
zahradách. Původní statek za kostelem by nahrazen samostatně
stojícími bytovými domy. K významným objektům patří na ulici
Mírová kostel svatého Ondřeje se hřbitovem a základní škola, na
jihozápadním okraji Sokol s přilehlými hřišti. Ve východní části
lokality se nachází areál určený k transformaci.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/276/2479 Park u koupaliště v Říčanech - lokalitní park
123/276/2097 Park u kostela sv. Ondřeje - místní park
123/276/2806 Park u ulice Sedmikrásková - místní park
123/276/2650 Park u ulice Preislerova - místní park
123/276/2653 Park Na Viničkách - místní park
123/276/2682 Park na návsi v Kolovratech - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/276/1017 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 12000m2

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%, parkové sportoviště - 0.3%, parkový les na lesních pozemcích - 0.6%, vodní
plocha a vodní tok - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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.

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 414/276/2596 9107m2

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

Rozvojová plocha 414/276/2301 3924m2

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

Rozvojová plocha 414/276/2300 4665m2

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

Rozvojová plocha 414/276/2291 830m2

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 412/276/2283 19467m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/276/2410 242495m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 412/276/2129, Rozvojová plocha 414/276/2624 tvoří jedno území o rozloze 101501m2, pro které platí:
Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/276/2292 202085m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/276/5053 16940m2

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

Transformační plocha 411/276/5108 2384m2

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/-/4168 LBC V haltýři - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5058 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5059 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5060 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5061 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/27 Komunikační propojení K Říčanům - Přátelství na východním okraji Kolovrat - návrh
610/-/47 Komunikační propojení Za Podjezdem - Černokostelecká na západním okraji Kolovrat
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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
800/276/1513 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: komerční vybavenost
800/276/2073 - 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/-/27 Komunikační propojení K Říčanům - Přátelství na východním okraji Kolovrat
910-610/-/47 Komunikační propojení Za Podjezdem - Černokostelecká na západním okraji Kolovrat
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v terénu modelovaném říčkou Rokytkou na
jihovýchodním okraji Prahy. Původní obec se formulovala v
meandru Rokytky okolo návsi s rybníkem. Struktura rostlého jádra se
postupně doplňovala zástavbou domů s převažujícím vesnickým
charakterem. Dnešní podobu lokality dourčila zástavba rodinných
domů na okrajích z 2. poloviny 20. Století.
Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť ovlivněná terénem.
V lokalitě se nachází náves s rybníkem a Rokytka. Hlavní ulicí je ulice
Pánkova a Únorová. Přírodní osa lokality je Rokytka a jeho břehy.
Zástavbu rostlého jádra tvoří vesnické domy a stavení, okolní
zástavbu rodinné domy v zahradách.  V severní části lokality se
nachází produkční halové objekty.
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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 - 4.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/277/2213 21448m2

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

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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kdy jsou vymezena, vycházet ze zastavitelnosti stávající případně navazujícího stavebního bloku.

Rozvojová plocha 414/277/2214 8337m2

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

Rozvojová plocha 414/277/2215 12293m2

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

Rozvojová plocha 414/277/2570 1638m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5027 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5028 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5029 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.

Veřejná vybavenost
800/277/2068 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost
800/277/2071 - 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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Dolní Měcholupy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na rovině, na východ od Hostivařské průmyslové oblasti.
Dnešní sídlo se rozvinulo na místě osady datované již od středověku.
Osídlení se koncentrovalo především podél centrální části dnešní
ulice Kutnohorské. V první polovině 20. století se sídlo rozrůstalo
podél hlavních cest – ulic Kutnohorské a Dolnoměcholupské a
utvořila se většina východní části lokality. Během 2. poloviny 20.
století a na počátku 21. století se obec rozvíjela především směrem
na západ.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná. Hlavní kostru veřejných
prostranství tvoří historické cesty, dnešní ulice Kutnohorská a na ni
kolmá ulice Dolnoměcholupská jako hlavní vstupy do lokality.
Rozšíření ulice Kutnohorská v její centrální části je pozůstatkem
dřívější návsi, kolem níž se koncipovalo rostlé jádro obce. Dnes má
tato plocha parkovou úpravu. Ve středu lokality je park se solitérem
školy.
Střed lokality podél ulice Kutnohorské je tvořen kompaktní rostlou
strukturou z vesnických domů. Většinu zástavby v lokalitě tvoří
objekty samostatně stojících rodinných domů v zahradách,
dvojdomů nebo řadových domů. Převažuje zde zástavba malého
měřítka, výjimku tvoří bytové domy na západě lokality. Součástí
lokality je rekreační areál při ulici Ke školce na východ od ulice
Kutnohorská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/278/2279 Park u školy D. Měcholupy - lokalitní park
123/278/2071 Park u ulice V Osikách - místní park
123/278/2072 Park Pod Lesíkem - místní park
123/278/2776 Park na návsi v Dolních Měcholupech - místní park na náměstí

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/278/1035 - v okolí 100 metrů od bodu vymezit park o minimální rozloze 8000m2

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 - 1.1%, městský park - 2.3%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/278/2588 1529m2

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

Rozvojová plocha 414/278/2490 13914m2

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

Rozvojová plocha 414/278/2466 6526m2

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 412/278/2291, Rozvojová plocha 414/278/2359 tvoří jedno území o rozloze 166569m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/278/2339 6704m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5115 LBK Za křížem - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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
800/278/1514 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: komerční vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
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910-610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup
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INDEX VYUŽITÍ
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STABILITA : stabilizovaná
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Hostavice, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Štěrbohol se nachází v údolí zatrubněného Štěrboholského
potoka, terén se směrem do středu mírně svažuje. Dnešní osídlení se
rozvinulo na místě osady datované od konce 14. století. Nejstarší
rostlé jádro je ohraničeno ulicemi K učilišti a Ústřední. Během 30. let
19. století započalo rozrůstání osídlení odlišným typem struktury -
rodinnými domy v zahradách a pokračovalo až do 90. let. Poslední
vlna výstavby v lokalitě proběhla během prvního desetiletí 21. století.
Na severu a severozápadě tak byly postaveny bytové domy, na
východ od zástavby utvořené kolem rostlého jádra vznikla izolovaná
zástavba rodinných domů v zahradách.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná a jasně definovaná. Hlavní
kostru veřejných prostranství tvoří historické cesty, dnešní ulice
Ústřední, K učilišti, Nedokončená a K lesíku, kolem nichž se rozvíjela
zástavba a které slouží jako hlavní vstupy do lokality i dnes.
Zástavba lokality ve středu je tvořena rostlou strukturou z
vesnických domů se dvory, většinu zástavby v lokalitě tvoří
samostatně stojící objekty rodinných domů, dvojdomy nebo řadové
domy. Na severu a severozápadě lokality se nachází samostatně
stojící bytové domy. V lokalitě se nachází několik solitéru veřejné
vybavenosti a několik areálů - sportovní areál a produkční areál v
ulici K učilišti.  Stavební blok ohraničený ulicemi Ve Stráni, U školy a
Ústřední z velké části tvoří areály vybavenosti, konkrétně škola a
sportoviště včetně několika hřišť.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/279/2648 Park Hrušov - lokalitní park
123/279/2787 Park u učiliště SOU zemědělská - místní park
123/279/2838 Okolí Štěrboholského potoka - místní park
123/279/2266 Dětské hřiště u ZŠ Štěrboholy - 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%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%

200/ MĚSTO

Další požadavky:
Posílit městský typ ulice Ústřední ve středu lokality.
Definovat veřejný prostor kolem křižovatky ulice Ústřední a ulice K lesíku

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

Odůvodnění:
Posílit městský typ ulice Ústřední ve středu lokality.
Definovat veřejný prostor kolem křižovatky ulice Ústřední a ulice K lesíku

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy v samostatných zahradách.

Uliční prostranství
-/-/- - v okolí 75 metrů od bodu vymezit uliční prostranství (náměstí, náves) o minimální rozloze 5000m2

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 414/279/2626 2669m2

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

Rozvojová plocha 414/279/2616 3309m2

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

Rozvojová plocha 414/279/2580 19982m2

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

Rozvojová plocha 414/279/2462 9282m2

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

Rozvojová plocha 414/279/2318 16392m2

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

Rozvojová plocha 414/279/2057 5898m2

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 412/279/2292, 412/279/2293, Rozvojová plocha 414/279/2635 tvoří jedno území o rozloze 111392m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/279/2395 45745m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/279/2617 50120m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/279/5150, Rozvojová plocha 413/279/5009 tvoří jedno území o rozloze 11996m2, 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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/26 Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy) - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/279/1052 Nádrž Štěrboholy - 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
800/279/1515 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 5000m2, konkrétní využití: komerční vybavenost
800/279/2075 - 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/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.22/0.25
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Dubeč, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na východním okraji Prahy a mírně se ze všech
stran svažuje k Říčanskému potoku a rybníku Rohožníku, které tvoří
přirozenou hranici lokality. Dnešní sídlo se rozvinulo na místě osad
datovaných již od 11. století.  Sídlo vzniklo spojením dvou původních
osad – Dubče na západě a Dubečku na východě. Tato jádra se
postupně během druhé pol. 19. století rozrůstala, až došlo v průběhu
1. poloviny 20. století k propojení obou osad. Růst sídla pokračoval
převážně na východě a jihu až dodnes.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná a jasně definovaná. Hlavní
kostru veřejných prostranství tvoří historické cesty, především
dnešní ulice Starodubečská / K Vilkám / Netlucká spojující původní
náves Dubečku kolem kostela (dnešní Lipanské náměstí) s původním
jádrem Dubče (dnešní náměstí U Lípy svobody), dále pak ulice Ke
Křížkáma,kolem nichž se rozvíjela zástavba a které slouží jako
hlavní vstupy do lokality i dnes.
Jádra lokality jsou tvořena kompaktní rostlou strukturou z
vesnických domů. Většinu zástavby v lokalitě tvoří rodinné domy v
zahradách. V širším okolí Náměstí U Lípy svobody došlo v některých
místech k výměně původní rostlé struktury za samostatně stojící a
řadové bytové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/280/2608 Park v Dubči - lokalitní park
123/280/2160 Park u rybníka v Dubči - místní park
123/280/2267 Park u Viktorky - místní park
123/280/2136 Park u ulice Bezprašná - místní park
123/280/2268 Park před ZŠ Dubeč - místní park
123/280/2603 Hřbitov v Dubči - 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 - 0.2%, městský park - 3.9%, parkové sportoviště - 0.6%, parkový les na lesních pozemcích
- 0.1%, 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 vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/280/2595 1566m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2566 1304m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2565 3493m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2547 547m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2546 5962m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2545 71m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2544 6985m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2528 1464m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2446 5707m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2156 3967m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2078 7845m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2060 13728m2

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

Rozvojová plocha 414/280/2059 9212m2

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.

Rozvojová plocha 414/280/2360 89226m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/280/2486 37349m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
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bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Rozvojová plocha 414/280/2489 23462m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/280/5109 22277m2

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/-/5033 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5063 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5064 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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
800/280/2040 - 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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Královice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Královice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jihovýchodním okraji Prahy v údolí říčky
Rokytky, která prochází jejím středem. Historické jádro lokality se
začalo formovat podél historických cest, dnešních ulic k Uhříněvsi a
Kuťatská pod královickou tvrzí a podél těchto cest se zástavba rozvíjí
i nadále.
Uliční síť je rostlá, nepravidelná, respektující terénem a historické
cesty. Hlavní osou lokality je ulice K Uhříněvsi. V údolí Rokytky se
nachází park.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními. Okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách. Dominantou je tvrz. Pod tvrzí, při
Rokytce se nachází rekreační areál s několika hřišti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/281/2800 Park v Královicích - lokalitní park
123/281/2342 Park V Mydlinkách - místní park
123/281/2281 Park pod tvrzí - 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 - 5.9%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.4%, parkový les na
nelesních pozemcích - 1.1%, městský sad - 0.9%, parkový les na lesních pozemcích - 1.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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

(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 414/281/2522 3230m2

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 281 - Královice generováno 27-11-2015 | 13:37



Z05 O [ S ]
Královice - 281

Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se

Rozvojová plocha 414/281/2371 6426m2

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

Rozvojová plocha 414/281/2042 10130m2

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 412/281/2041, Rozvojová plocha 414/281/2308 tvoří jedno území o rozloze 58851m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/281/2042 19603m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/281/2211, Rozvojová plocha 414/281/2307 tvoří jedno území o rozloze 35606m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Transformační plocha 412/281/2284, Rozvojová plocha 414/281/2367 tvoří jedno území o rozloze 39044m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5024 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5025 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
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hájek u Uhříněvsi

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovině podél říčky Rokytky. První osídlení se
formovalo podél dnešní ulice Pod Markétou v místě dnešní návsi a
podél ulice Pod Přehradou. Během 20. století došlo ke stabilizování
centra lokality a pokračovalo rozrůstání zástavby podél hlavní ulice,
kolem níž se významně rozrůstala zástavba i na počátku 21. století.
Síť veřejných prostranství je nepravidelná, kostru lokality tvoří
historická cesta, dnešní ulice Pod Markétou. Významným
prostranstvím a jádrem je náves. Vesnický charakter podporují
nezpevněné plochy v uličním prostranství, například v ulici vedoucí k
parku u Rokytky.
Zástavba lokality je tvořena převážně samostatně stojícími
rodinnými domy, případně řadovými domy nebo dvojdomy. V
rostlém jádru lokality je zástavba tvořena vesnickými domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/282/2499 Park u Rokytky v Hájku - 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 - 0.6%, parkový les na lesních pozemcích - 0.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/282/2172 920m2

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

Rozvojová plocha 414/282/2171 7044m2

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

Rozvojová plocha 414/282/2170 11502m2

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

Rozvojová plocha 414/282/2168 12665m2

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

Rozvojová plocha 414/282/2157 1009m2

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.

Rozvojová plocha 414/282/2169 36728m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
bloky od 12000m2 : 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/282/5144 2384m2

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/-/5045 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:
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Z
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.17/0.2
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Koloděje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Koloděje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu, v údolí Rokytky, na
východním okraji Pražské pánve. Vznikla na historické cestě z Prahy
na východ, na tzv. moravské cestě. Jádrem lokality byl Kolodějský
zámek, v blízkosti kterého vznikaly hospodářská vesnická stavění. V
18. a 19. století došlo k přestavbě, rozvoji a zahuštění obce. Další
velký rozvoj lokality proběhl v polovině 20. století a začátkem
nového tisíciletí, po roce 2000.
Uliční síť lokality kolem rostlého jádra je nepravidelná, reaguje na
morfologii terénu a respektuje stopy původních cest, novější,
východní část lokality je zcela ortogonální, pravidelná. Významnými
ulicemi lokality jsou ulice V Lipách a Podzámecká, obě ulice lemují
historická stromořadí. Ulice Podzámecká je důležitou kompoziční
osou ústící k areálu Kolodějského zámku. Významným prostranství
je předprostor kaple Povýšení svatého Kříže.
Zástavba rostlého jádra je  tvořena vesnickými domy a
hospodářskými staveními, okrajové části lokality jsou zastavěny
rodinnými domy v zahradách. Dominantou lokality je Kolodějský
zámek. Zástavbu doplňuje několik areálu vybavenosti a při
východním okraji rekreační areál s fotbalovým hřištěm.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/283/2570 Hřbitov v Kolodějích - lokalitní park
123/283/2078 Park u kostela Povýšení svatého kříže - místní park
123/283/2794 Podzámecký park  - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.6%, městský park - 0.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/283/2518 575m2

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

Rozvojová plocha 414/283/2039 5278m2

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

Rozvojová plocha 414/283/2038 12342m2

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

Rozvojová plocha 414/283/2037 13420m2

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.

Rozvojová plocha 414/283/2040 56449m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 414/283/2063 7519m2

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

Rozvojová plocha 414/283/2517 9061m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5047 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

Odkanalizování
730/283/1033 Čistírna odpadních vod Koloděje - 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

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
800/283/2074 - 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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910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/283/1033 Rozšíření ČOV Koloděje
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STRUKTURA MĚSTA : vesnická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.26/0.32
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
Běchovice se strukturou vesnickou v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Běchovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Běchovického potoka.
Jádrem obce je původní tvrz z 16. století, kolem ní a podél historické
stezky (dnešní ulice Českobrodská) se formovala další zástavba
vesnického charakteru s nepravidelným rastrem ulic. Na východě
lokality postupně vznikla zástavba rodinných domů s pravidelnou
uliční sítí.
Veřejná prostranství tvoří uliční síť, která je v jádru nepravidelná,
dodržuje stopu historických cest, po okrajích tvoří pravidelný rastr
bloků. Hlavní osou je dnešní ulice Českobrodská, na kterou se v jádru
lokality připojuje prostor návsi s parkovou úpravou.
Zástavbu lokality tvoří v jádru domy vesnického charakteru, novější
zástavbu tvoří rodinné domů. Na jihu lokality je několik solitérních
bytových domů, které nahradily původní vesnickou zástavbu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/284/2087 Park u Staré pošty - místní park
123/284/2208 Park u rybníka v Běchovicích - místní park
123/284/2564 Park v ulici Do Újezda - místní park
123/284/2288 Park u ulice Za poštovskou zahradou - místní park
123/284/2327 Park před školou v Běchovicích - místní park

Základní požadavky:

Parky - návrh
123/284/1003 - 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 - 2.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet vesnickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří kombinace kompaktních, nepravidelných a pravidelných bloků malého až středního měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla uzavřená nebo otevřená.
3/ Uliční čára je definována fasádami domů, zdmi nebo ploty.
4/ Stavební čára je totožná s uliční čárou, nebo stavební čára leží za uliční čárou a vytváří předzahrádky.
5/ Uliční prostranství tvoří rostlou polygonální síť, na kterou může být navázána pravidelná komponovaná síť. Měřítko uličních prostranství je malé.
6/ Zástavba je převážně malého měřítka. Typickou zástavbou jsou budovy v kompaktních blocích a budovy 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 414/284/2504 1747m2

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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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 412/284/2076 11035m2

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 414/284/2198 297749m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku:
bloky od 1000 do 8000m2 : 30%
bloky od 8000 do 12000m2 : 25%
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 412/284/2043 21223m2

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

Transformační plocha 412/284/2247 46601m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/284/5071 11615m2

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/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy - 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
800/284/2123 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost, bezpečnost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/9 Prodloužení sběrače H do Běchovic
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