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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.68/0.82
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/20
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita navazuje na osnovu historického Karlína, především na
Invalidovnu a přilehlé Kaizlovy sady. Lokalita je vymezená ze severu
ulicí Sokolovská, která sídliště spojuje s centrem tramvají, z jihu ulicí
U Sluncové, z východu ulicí Nekvasilova a ze západu Invalidovnou a
ulicí U Invalidovny. Sídliště Invalidovna vzniklo jako experimentální
výstavba, cílem které bylo ověřit novou velkorozponovou panelovou
technologii a možné zrychlení a zjednodušení výstavby. Studie
vznikla v roce 1959 a realizace proběhla mezi lety 1960 a 1965 pod
vedením J. Poláka. Původní kompozice nebyla naplněna, soubor byl
na severozápadní části začátkem 21. století doplněn o novou
zástavbu.
Veřejné prostranství tvoří ortogonální uliční síť a vytvářejí jeden
velkoblok uvnitř s parkem ve volné zástavbě. Doprava je vedená po
obvodu, park protínají důležité pěší trasy. Významným místem je
místo vstupu do metra u přízemního pavilonu se službami.
Zástavbu tvoří 7 druhů obytných objektů: schodišťové domy, věžové
domy. Dominantou je dům hotelového bydlení u domu služeb a hotel
Olympik. Dále byl na sídlišti postaven areál mateřské školy a jeslí ZŠ,
dům služeb (později upravené v návaznosti na stanici metra) a
samostatná kotelna (objekt s lanovou střechou).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/500/2856 Invalidovna - 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 - 20.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/500/2026 69878m2

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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:
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.95/0.96
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižní straně východního konce ulice
Koněvova.  Sídliště bylo postaveno v letech 1959 – 1963 dle návrhu
Jindřicha Kvasničky, pozdější část po roce 1975.
Veřejné prostranství tvoří nepravidelná uliční síť. Diagonální ulice K
Lučinám a Na Vrcholu mají vymezenou uliční čáru, ustupující
stavební čára tvoří předzahrádky. Kompoziční osou je ulice Pod
Lipami s lipovými alejemi. Součástí veřejného prostranství je park ve
volné zástavbě.
Zástavbu tvoří deskové domy, nejstarší z nich vystavěné cihlovou
technologií, v západní části ulice Pod Lipami doplněné o patro
nástavby. V centrální části sídliště je skupina tří deskových domů na
společné podnoži, jižní část u železnice vytváří dvojitá řada
bodových domů. Strukturu bytových domů doplňují nižší areály
vybavenosti.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 501 - Jarov generováno 27-11-2015 | 14:5



Z07 O [ S ]
Jarov - 501

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 501 - Jarov generováno 27-11-2015 | 14:5



Z07 O [ S ]
Jarov - 501

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/501/2530 Jarov III. - místní park
123/501/2435 Jarov II. - místní park
123/501/2434 Jarov I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 50.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/501/2182 33030m2

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

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

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

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/15 Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov) - 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/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
910-622/-/15 Tramvajová trať Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov)

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

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.77/0.77
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Vysočany, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severní straně východního konce ulice
Koněvova. Lokalitu tvoří severní sídliště Chmelnice a trojúhelník
zástavby mezi ulicemi U Kněžské louky, Koněvova a Spojovací.
Veřejné prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, na severu
navazující na uliční síť zahradní města, vycházející z původního
regulačního plánu. Součástí veřejného prostranství je park ve volné
zástavbě.
Zástavbu tvoří kombinace rodinných domů a bytových domů.
Sídlištní zástavbu tvoří převážně deskové domy, nejstarší z nich
vystavěné cihlovou technologií, doplněné o několik bodových domů.
Zástavbu doplňují areály vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 38.9%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Sídliště Hloubětín - 503

Z
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.43/0.49
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita mírně klesá k jihozápadu, nachází se pod svahem pod
Vysočanskou radiálou. Sídliště vzniklo v letech 1961 až 1965
(autorem Ing. arch. Miloslav Hudec a navazuje na historickou část
Hloubětína a zahradní město.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě. Hlavní osou a centrem lokality je ulice Poděbradská,
zahrnující i stanici metra. Kolmou kompoziční osou je na
Poděbradskou prodloužení ulice Čertouská.
Centrem kompozice je okolí stanice metra u Poděbradské. Zástavbu
dále tvoří deskové domy, které jsou v blízkosti centra orientovány
rovnoběžně s Poděbradskou, dále od centra jsou k ní postavené na
kolmo. Domy při ulici Zelenečská dodržují rovnoběžné uspořádání s
Poděbradskou a vytváří tak uskakující zástavbu ze strany ulic
Kolbenova a Zelenečská. Zástavbu doplňují měřítkově různorodé
areály vybavenosti a fragment starší zástavby rodinných domů při
ulici K Hutím.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/503/2865 Sídliště Hloubětín - místní park
123/503/2473 Hřbitov v Hloubětíně - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 28.6%, hřbitov - 1.3%, městský park - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/503/2088 22598m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.

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.

(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 412/503/2214 16984m2

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
610/503/1023 MUK Hloubětín - 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
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/7/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Lehovec se strukturou modernistickou 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 při východním okraji ulice Poděbradská. Místo
dnešního sídliště bylo zamýšleno jako zakončení kompozice původní
regulace zahradního města podél hlavní tříd Poděbradská. V tomto
prostoru se rozdělovalo několik původních cest (dnešní V
Chaloupkách, Poděbradská a Kolbenova). Jednalo se o nástup do
města. V průběhu 1. pol. 20 století došlo k výstavbě části zahradního
města, které strukturu dnešního sídliště obepíná. Výstavba sídliště
probíhala v letech 1972-1976 podle projektu Ing. arch. Vladimíra
Machonina.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě.
Struktura veřejných prostranství vychází z představy oddělení
intenzivněji využívané obvodové komunikace a vnitřních
zklidněných komunikací. Původní Poděbradská třída byla
zkapacitněna a struktura se k ní nepřimyká, naopak je doplněna
boční rovnoběžnou komunikací. Na původní cestu v Chaloupkách
nebylo navázáno. V centrální části se nachází parkově upravená
plocha, která přechází v předprostor školy.
Stavební struktura je tvořena oddělenými částmi. Severní část podél
ulice Poděbradská je tvořena velkým shlukem deskových bytových
domů. Jižní část tvoří soubor čtyř bytových domů, které vytváří
pohledovou dominantu a zdůrazňují terénní morfologii. V centrální
části se nachází areál občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/504/2871 Sídliště Lehovec - 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 - 46.3%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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/-/12 Praha – Nymburk
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Černý Most se strukturou modernistickou v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most, Horní Počernice, Kyje

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 20

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 20

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Sídliště Černý most leží ve východní části Prahy.
Modernistická zástavba sídliště vznikala v letech 1976-1992 ve dvou
etapách, první etapa na západní část lokality byla dostavěna v roce
1983, v letech 1983 až 1992 následovala druhá etapa, obě etapy
vznikly podle návrhu M. Vajzra. Kompozice sídliště byla koncem 20.
a začátkem 21. století kolem ulice Ocelkova doplněna obytnými
budovami zachovávajícími  princip otevřených bloků.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
nepravidelnou sítí komunikací a uličních prostranství. Kompozičním
principem sítě je obvodová komunikace a vnitřní, zklidněné ulice.
Významným prostranstvím první etapy. je ulice Cíglerova a
předprostor stanice metra Rajská zahrada.  Významným
prostranstvím 2. etapy je ulice Briksova a na ni navazující
předprostor stanice metra Černý most s obchodním centrem.
Zástavbu v lokalitě tvoří polootevřené a průchozí velkobloky
deskových domů na nároží s bodovými domy. Uvnitř bloků je
umístěna občanská vybavenost. Kolem vnějšího obvodu bloků jsou
umístěny výškově různorodé bodové domy a nižší deskové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/724/2151 Centrální park Černý Most - čtvrťový park
123/505/2863 Sídliště Černý Most II. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 59.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/505/2087 117478m2

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

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

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

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

Transformační plocha 412/505/2044 119383m2

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

Transformační plocha 412/505/2275 16348m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

(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 414/505/2320 28125m2

Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5128 LBK Černý Most - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/90 Úprava ulice Chlumecké - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/505/1025  - 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/-/12 Praha – Nymburk
910-630/667/1024 Praha-Rajská zahrada
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Letňany, Libeň, Prosek, Střížkov, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v jihovýchodní části pražské Severní terasy.
Modernistická zástavba sídliště vznikla v letech 1964-1971 podle
návrhů Z. Kotase, Z. Turzické, B. Kociána a J. Novotného.  Do
kompozice sídliště byla včleněna původní dělnická osada rodinných
řadových domků Nový Prosek z meziválečného období. Po roce
2000 pokračuje v lokalitě bytová výstavba, nacházející se zejména
na rozvojových plochách vně původních obvodových sběrných
komunikací sídliště.
Veřejná prostranství jsou tvořena zejména parkem ve volné
zástavbě. Kompozice sídliště je symetrická, s hlavní středovou osou
centrálního Parku Přátelství. Hlavní ulicí v lokalitě je ulice
Vysočanská. Centrální park, umístěný podél této hlavní komunikace
je obklopen oboustrannou zástavbou deskovými domy. Za touto
podélnou linií panelových domů se nacházejí obytné okrsky, tvořící
velké pravoúhlé polouzavřené bloky, tvořené deskovými domy,
dokomponováné  shluky nižších bodových domů.
Zástavbu v lokalitě tvoří dlouhé deskové domy (podél hlavní
kompoziční osy Vysočanské a Parku Přátelství), za nimiž se nachází
pravidelný ortogonální rastr bytových deskových domů, doplněný o
bytové bodové domy. Struktura lokality je dotvořena areály veřejné
vybavenosti. Základní obchodní vybavenost je soustředěna do
lineárních pěších center.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/725/2398 Park Přátelství - čtvrťový park
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 - 60%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.2%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/506/2241 102843m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 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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Transformační plocha 412/506/2242 86853m2

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

(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 414/506/2051 19170m2

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/103 RS 4 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - územní rezerva

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.

Veřejná vybavenost
800/506/1504 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 10000m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

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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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita navazuje na zástavbu rodinných domů a bytových domů
Starých Letňan. Sídliště bylo postaveno podle projektu A. Pešty a G.
Šindelky v letech 1974 – 1983 jako ubytování pro zaměstnance
přilehlé Avie.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě. Z
pohledu hierarchie uličního prostranství jsou důležité ulice
propojující Staré Letňany, sídliště a park před obchodním centrem,
tedy ulice Rýmařovská a Křivoklátská. Bytové domy se seskupují
kolem vnitřních prostorů s areály škol. Významným veřejným
prostranstvím je předprostor střediska Šumperk v ulici Rýmařovská a
předprostory základních škol. Charakteristickým znakem jižní části
je průchodnost domů v parteru (ulice Bukovecká, Dobratická a
Chlebovická).
Zástavbu lokality tvoří převážně panelové bytové domy, převážně
deskové. Zástavbu doplňují nízkopodlažní objekty vybavenosti starší
cihlová řádková zástavba v ulici Bohumínská a Vítkovická.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/507/2505 Sídliště Letňany - 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 - 55%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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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Akademie věd - 508
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.59/0.59
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/16
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu na hraně Kobyliské
plošiny. Se zástavbou lokality se začalo v 80. letech v souvislosti s
výstavbou areálů Akademie věd. Po roce 2000 byla zástavba
doplněna o obytný soubor Pod Okrouhlíkem.
Veřejné prostranství je v jižní části tvořeno parkem ve volné
zástavbě. V severní části lokality, v areálu Akademie věd, se nachází
přístupné prostory s charakterem veřejného prostranství.
Zástavba lokality je kombinací obytného souboru a areálu. Obytný
soubor je tvořen deskovými a bodovými bytovými domy. Areál tvoří
deskové, pavilónové nebo halové stavby. Výškově dominantní je
objekt při ulici Střelničná.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/508/2771 Park Okrouhlík - lokalitní park
123/508/2368 Park Dolejškova - 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 - 11.3%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.5%, zpevněná plocha, plocha těžby -
1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň, Střížkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu mezi Přírodní památkou
Ládví a ulicí Střelničnou. Ta byla společně s původní trasou do
starých Ďáblic hlavní rozvojovou páteří širšího území. Sídliště
Ďáblice vzniklo v rámci realizace Severního města a představuje
vrchol urbanistické tvorby obytných souboru 70. let 20. Století.
Architektonická soutěž na řešení Ďáblic byla uspořádána v roce
1962 s nejvyšším oceněním pro J. Novotného a J. Kriseho. Výstavba
proběhla v letech 1969-1980. Výsledná podoba sídliště je výsledkem
většího množství změn původního projektu.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
ortogonální sítí neprůjezdných ulic, které vytváří čistě pěší prostor v
centrální části sídliště. Kompozičním principem veřejných
prostranství (parků) jsou dvě na sebe kolmé parkové osy, které dělí
prostranství na kontinuální otevřené prostranství parku i intimní
prostranství uvnitř bloků. Dopravní obsluha je zajištěna systémem
krátkých slepých komunikací, těžištěm lokality je stanice metra
Ládví, která je obklopena objekty vybavenosti vybudovanými v
pevných formách ulice a náměstí.
Zástavba je založena v ortogonální osnově, jejíž orientace se shoduje
s orientací předválečné regulace. Západovýchodní parková osa
rozděluje zástavbu na část severní tvořenou dvojicemi deskových
objektů dopravně obsluhovaných ze severu a část jižní tvořenou
třemi čtvercovými bloky deskových objektů obsluhovaných z jihu.
Parter objektů je prostupný.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/509/2581 Centrální park Ďáblice - lokalitní park
123/509/2848 Sídliště Ďáblice - místní park
123/509/2907 Židovský hřbitov v Libni - 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 - 56%, hřbitov - 0.2%, městský park - 6.3%, zpevněná plocha, plocha těžby -
0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/509/2096 36401m2

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

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

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

Základní požadavky:
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Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/509/2425 15170m2

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

(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 414/509/2429 17060m2

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

Odpadové hospodářství
790/509/1013 Sběrný dvůr Střížkov - 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
910-790/509/1013 SD Střížkov
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2/6/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice, Kobylisy, Střížkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita U Ďáblického háje se nachází ve svažitém terénu mezi ulicí
Žernoseckou a PP Ďáblický háje. Soubor vznikl v rámci realizace
sídliště Ďáblice, které je součástí Severního města. Architektonická
soutěž na řešení Ďáblic byla uspořádána v roce 1962 s nejvyšším
oceněním pro J. Novotného a J. Kriseho. Výstavba proběhla v letech
1969-1980. Výsledná podoba sídliště je výsledkem většího množství
změn původního projektu. Soubor lze považovat za dokončený s
minimální mírou dodatečných transformací a dostaveb.

Veřejné prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě. Uliční
prostranství se váží na strukturu tras sídliště Ďáblice, ortogonální
osnova však přechází v organický systém obsluhy bodových objektů.
Veřejná prostranství bezprostředně sousedí s Ďáblickým hájem a
rozhraní na několika místech umožňuje vstup do krajiny.

Zástavbu tvoří 4-6 podlažní bodové bytové domy. Zástavba na
východě plynule navazuje na starší strukturu zahradního města.
Areál domova seniorů v severozápadní části lokality pak vytváří
závěr starší ulice Kubíkova.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/510/2813 U Ďáblického háje - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 68.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 510 - U Ďáblického háje generováno 27-11-2015 | 14:7



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

Sídliště Kobylisy - 511

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.7/0.7
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
Sídliště Kobylisy se strukturou modernistickou v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Sídliště Kobylisy leží v střední části pražské Severní terasy v
terénní muldě pod Čimickým hájem. Modernistická zástavba sídliště
vznikla v letech 1969 – 1973 podle projektu J. Krákory.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořeny převážně parkem ve
volné zástavbě. Lokalita je umístěna na trojúhelníhovém půdorysu,
rozvíjejícím se kompozičně z jižního centrálního bodu, zdůrazněném
vybaveností a výškovými bodovými domy. Lokalita je ve směru V-Z
rozdělena dvěma průjezdnými komunikacemi ul. Třeboradickou a
Mírovickou na 3 urbánní celky.
V jižní části lokality převažují bodové domy, při hlavních ulicích
doplněny vybaveností. Ve střední části se nachází dva menší obytné
okrsky, ohraničené v ulici Třeboradická a Mírovická deskovými
panelovými domy, doplněné menší lokální vybaveností ve
vnitroblocích. Severní část modernistického sídliště se dále postupně
snižuje směrem k Ďáblickému háji na nižší bodové domy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/511/2472 Sídliště Kobylisy - místní park
123/511/2609 Hřbitov v Kobylisích  - 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 - 1.8%, park ve volné zástavbě - 49.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na západním okraji severní terasy nad Trojskou
kotlinou. Ze severu navazuje na zástavbu starých Bohnic a areál
psychiatrické léčebny. Sídliště Bohnice je posledním z velkých celků
Severního Města. O zastavění původně zemědělsky využívané terasy
se reálně uvažovalo již od 40. let 20. stol. V roce 1969 proběhla
veřejná urbanistická soutěž. Výstavba dle návrhu Ing. arch. Václava
Havránka (projektový ústav hl. m. Prahy) probíhala v letech 1972 –
1980. Vítězný návrh se v realizované podobě sídliště odráží pouze v
koncepci čtyř dělení území. Lokální dostavby sídliště proběhly i po r.
1989.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě.
Základní komunikační skelet a kompozici sídliště tvoří ulice Lodžská,
Zhořelecká a Maurská – Hnězdenská.  Středem sídliště probíhá od
východu k západu pěší parková osa, která propojuje Čimický háj se
svahy nad Podhořím. Těžištěm je kompozičně nedokončená plocha
náměstí ve středu sídliště po obou stranách ulice Lodžské (bývalé
kulturní centrum Krakov, hotel SOL). Další místa s potenciálem
intenzivního veřejného prostranství se nacházejí v návaznosti na
původní objekty veřejného vybavení. V rámci sídliště je stále patrný
fragment parkového předprostoru vstupu do léčebny.
Strukturu zástavby tvoří deskové domy podél komunikačních os, z
nichž některé jsou dlouhé až 300m. Volnou kompozici bytových
objektů v logice základního komunikačního skeletu doplňují při
okrajích sídliště shluky bodových domů. Strukturu zástavby doplňují
í objekty veřejné vybavenosti, a enklávy řadových rodinných domů;
jedna na ulici Feřtekova, Dolákova a Eledrova, druhá na ulicích
Sopotská, Opolská, Gdaňská a Bydhošťská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/861/2888 Údolí Bohnického a Čimického potoka - čtvrťový park
123/512/2843 Sídliště Bohnice - místní park
123/512/2610 Hřbitov v Bohnicích - 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%, park ve volné zástavbě - 61.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/512/2591 575m2

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

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

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

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 512 - Sídliště Bohnice generováno 27-11-2015 | 14:7



Z07 O [ S ]
Sídliště Bohnice - 512

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

Transformační plocha 412/512/2100 21144m2

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

Transformační plocha 412/512/2131 67852m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/6 Kobylisy - Bohnice - návrh
622/-/8 Lysolajské údolí - Troja (zoo) - Bohnice  - 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/6 Tramvajová trať Kobylisy - Bohnice
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Sídliště Červený Vrch - 513

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.77/0.77
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/7/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Veleslavín, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Červený vrch se nachází v členitém terénu podél ulice
Evropská. Výstavba sídliště souvisí s realizací Evropské třídy v 60.
letech 20.století, která nahradila původní Kladenskou ulici. Sídliště
tak vyplnilo prostor od Horoměřické ulice až po Veleslavín. Většina
zástavby byla postavena v letech 1960-1972 podle projektu Ing.
arch. M. Jarolíma. Na přelomu 20. a 21. století dochází k doplňování
zástavby na volných prolukách.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
uličními prostranstvími s volnou stavební čarou. Kompozici určuje
hlavní třída Evropská, na kterou jsou navázány ostatní prostory.
Struktura veřejných prostranství jinak nemá jasný řád a na řadě míst
končí slepě.
Kompoziční osou zástavby je Evropská třída, struktura tvoří deskové
bytové domy. V centrální části je řada vyšších bodových domů. Podél
Evropské třídy se zástavba vytváří uliční frontu. Zástavba na
severozápadním kraji lokality je tvořena samostatnými bytovými.
Strukturu doplňují nízkopodlažní areály vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/513/2853 Červený Vrch - 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 - 48.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

Veřejná vybavenost
800/513/2033 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/130/1028 Praha-Veleslavín
910-630/-/8 Praha – Kladno
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Ministerstva vnitra se strukturou modernistickou
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném jižním svahu pod Vojenskou
nemocnicí. Výstavba sídliště byla zahájena po nešetrném zboření
staré břevnovské návsi v 70. letech 20. století. Původní zástavba
okolo návsi byla při stavbě sídliště nahrazena novou panelovou
zástavbou.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě. Sídliště je rozděleno na severní a jižní část ulicí Radimova.
Podél hlavní dopravní komunikace Radimova je vymezena osa
zeleně, částečně z východu zastavěná nízkopodlažními panelovými
řadovými domy. Kompozice sídliště v jižní části nedostatečně
reflektuje severojižní osu původní břevnovské návsi, s dosud
dochovanou kapličkou.
Zástavbu v lokalitě tvoří deskové bytové domy, v severní části
terasové domy ve svahu. Podélně s ulicí Patočkovou je v
jihovýchodní  části lokality umístěn areál škol, založených již v 30.
letech 20. století.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/514/2164 Sídliště Ministerstva vnitra - 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 - 55.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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/-/5194 LBK Pod Vypichem - Střešovické skály - 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:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Petřiny se strukturou modernistickou v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Veleslavín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v západní části Pražské plošiny, ze severu, směrem k
Liboci, je lokalita ohraničena terénní hranou. Modernistická
zástavba v lokalitě vznikala v letech 1956-1965, řadí se do 1.
generace pražských sídlišť. Podrobný územní plán sídliště (1954-
1956) vznikl ve Státním ústavu pro projektování výstavby v hl. m.
Praze (autor Evžen Benda) na podkladě studie Josefa Kubína.
Výsledný návrh respektuje základní kompozici a rozvržení hlavních
ulic již z regulačního plánu Státní regulační komise z roku 1925,
zástavba však respektuje poválečné modernistické myšlenky.
Zástavba sídliště byla v 90. letech doplněna postmoderním obytným
souborem Hvězda (autor Vlado Milunič).
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena převážně parkem ve
volné zástavbě. Nejdůležitějším veřejným prostranstvím a osou
lokality je ulice Na Petřinach, na které se soustředí předprostory
veřejných budov. Důležitý bod vytváří ulice Na Petřinách na křížení s
původní severojižní osou sídliště ulicí Brunclíkovou.
Zástavbu lokality tvoří bytové domy doplněné o areály občanské
vybavenosti. V západní a východní části lokality se zástavba prolíná
se zástavbou rodinných domů. Dominantní jsou v lokalitě stavby
hotelového domu, obchodního domu a Výzkumný ústav
makromolekulární chemie (autor Karel Prager). Výškovými
dominantami jsou tři bodové domy ve východní části lokality.
Součástí lokality jsou koleje Větrník a Hvězda.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/515/2880 U Břevnovského kláštera - místní park
123/515/2879 Sídliště Petřiny - 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 - 55.8%, městský park - 3%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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/-/5065 LBK Šárecký potok - Střešovické skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5194 LBK Pod Vypichem - Střešovické skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 515 - Sídliště Petřiny generováno 27-11-2015 | 14:8





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

Sídliště Homolka - 516

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.43/0.43
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
Sídliště Homolka se strukturou modernistickou v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v mírném jižním svahu pod plání Vypich. Modernistická
zástavba sídliště vznikla v letech 1971-77 podle návrhů V. Hladíka.
Bytová výstavba ve východní části lokality pokračovala po roce
2000.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno kombinací uliční sítě a
parku ve volné zástavbě.
Kompozice sídliště vychází z konfigurace terénu, bodové bytové
domy jsou umístěny do oblouku podél ulice Hennerova, uprostřed
kterého je dominantní deskový dům. Sídliště je lemováno
čtyřpodlažními deskovými domy s ustupujícími sekcemi, vnitřní
prostor sídliště je doplněn řadovými domy a areály občanské
vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/516/2580 Kotlářka - lokalitní park
123/516/2578 V Úvalu - místní park
123/516/2408 Sídliště Homolka - místní park
123/516/2620 Lesík na Homolce - místní park
123/516/2631 Hřbitov v Košířích - 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 - 6.8%, park ve volné zástavbě - 21.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.3%, městský park - 3.8%, parkový les na nelesních pozemcích - 11.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%, parkový les na lesních pozemcích
- 16.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 411/516/5025 116389m2

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

Transformační plocha 411/516/5147 2607m2

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

Transformační plocha 411/516/5148 5555m2

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:
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VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 17, Praha 5, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Motol, Řepy, Stodůlky, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží při západním okraji Prahy na křížení dvou důležitých
historických cest - Slánské a Plzeňské. V 50. letech se v západní části
lokality začalo se zástavbou rodinných domů, která však byly
později asanovány a ve Směrném územním plánu hlavního města
Prahy z  roku 1975 bylo celé  území určeno k  zástavbě
modernistickým městem. Sídliště se budovalo v letech 1978-1989
podle projektu Ing. arch. Petra Frolíka a Ing. arch. Lubomíra Kepka.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena převážně parkem ve
volné zástavbě. Nejdůležitější ulicí je ulice Makovského, na kterou je
navázána velká část komerční vybavenosti, dále ulice Slánská a
Plzeňská. Ostatní ulice v lokalitě slouží k obsloužení jednotlivých
domů, nevytváří však žádnou logickou síť. Ve východní části park
Fialka napojuje sídliště na přírodní oblast Motolských svahů.
Zástavba lokality je tvořena převážně deskovými bytovými domy.
Ulice Slánská rozděluje sídliště na dvě části, východní Řepy I (Fialka)
a západní Řepy II (Blatiny). Zástavba Fialky je tvořena převážně
nezalomenými deskovými domy bez čitelného rytmického
uspořádání, zástavbu Blatin tvoří převážně deskové domy zalomené
do tvaru L, které z jedné strany uzavírají zklidněnou plochu parku ve
volné zástavbě. Obě typologie se však v sídlišti mísí. Výškově
dominantní jsou 4 věžové domy u ulice Plzeňská. Zástavba lokality
je doplněna areály občanské vybavenosti a centry obchodu a služeb.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/517/2755 Park Fialka - lokalitní park
123/517/2844 Sídliště Řepy - 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 - 60.6%, městský park - 2.6%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/517/2091 39960m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.

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 414/517/2009 17148m2

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

Rozvojová plocha 414/517/2382 21125m2

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

(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 412/517/2094 11835m2

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

Transformační plocha 412/517/2273 22895m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/1 Bílá Hora - Sídliště Řepy - územní rezerva
622/-/19 Sídliště Řepy - Zličín - územní rezerva
622/-/22 Tramvajová smyčka 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:

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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Zličínský dvůr - 518

Z
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.57/0.6
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severním svahu, v přímé návaznosti na
původní rostlou vesnickou zástavbu lokality Starý Zličín a ulici
Hrozenkovskou. V prvních desetiletích  21. století byl v lokalitě
vybudován v několika etapách obytný soubor Zličínský dvůr.
Síť ulic je pravidelná, veřejná prostranství jsou vymezena ploty
soukromých předzahrádek, či opěrnými zdmi. Úroveň předzahrádek
je vyvýšena na úroveň zvýšeného přízemí. Veřejná uliční prostranství
jsou doplněna stromořadími.
Zástavbu lokality tvoří bodové bytové domy a řadové dvojdomy ve
východní části lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/518/2478 11071m2

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
 - 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/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.76/0.76
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v jižním svahu. Ze západu je ohraničená parkem
Šalamounka, z východu ulicí Peroutkova, ze severu a jihu navazuje
na lokality charakteru zahradního města. Zástavba vznikla v 70. a
80. letech a dále je doplňována od 90. Let.
Veřejná prostranství tvoří převážně park ve volné zástavbě.
Zástavbu převážně tvoří původní panelové bodové domy s garážemi
v parteru, často zapuštěnými do svahu. Je zde několik deskových
domů stejné výšky a rodinné řadové domy. Zástavbu doplňuje areál
občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/519/2874 Sídliště Malvazinky - 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 - 76.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.78/0.75
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu U
Kříže se strukturou modernistickou 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 v mírném svahu, orientovaném východně, do
údolí Pražské kotliny. Na konci 90. let 20. století byl v lokalitě
realizován obytný soubor podle návrhu Atelieru Gama (K. Prager,
Janeček, Stýblo). V lokalitě se nachází rozmanitá struktura zástavby.
V jižní části se nachází řadové domy, panelové deskové domy a areál
školy.
Hlavní principy urbanistické kompozice severní části lokality byly
stanoveny v rámci výstavby obytného areálu U Kříže. Tento obytný
soubor tvoří 13 budov, soustředěných kolem kruhového náměstí a
veřejného uličního prostranství, lemovaného dvojitou alejí.  Velkou
část veřejného prostranství tvoří park ve volné zástavbě.
Výška obytné zástavby souboru je proměnlivá, s dominantou u
náměstí. Na jihovýchodě navazuje na soubor areál mateřské a
základní školy. Zástavba v jižní části lokality vznikala v různých
etapách. Nachází se zde zástavba deskových panelovými. V jižním
cípu území je umístěna řadová zástavba rodinných domů
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/520/2020 U Kříže - 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 - 60.3%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Transformační plocha 412/520/2201 11936m2

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

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

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

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

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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Sídliště Nové Butovice - 521

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.03/1.03
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/9/21
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je součástí Jihozápadního Města, navrženého Ivo
Obersteinem po vítězství v soutěži z roku 1968. Výstavba je
charakteristická spojováním domů do organicky tvarovaných
superbloků, které navzdory rozměrům respektují morfologii území.
Výstavba Nových Butovic byla zahájena jako poslední z celého
Jihozápadního Města. Realizace proběhla z velké části po roce 1989
převážně dle původní koncepce.
Hlavní kompoziční osou urbanistického celku je trasa metra B. Tvoří
ji centrální pěší promenáda obestavěná v původním návrhu
významnými objekty občanské vybavenosti, nakonec převážně
administrativou a obytnými objekty dopravně obsluhovanými ze
severu a z jihu. Hlavní osu doplňují ještě dvě kolmé kompoziční osy,
z nichž ta jižní vytváří centrální prostranství – Sluneční náměstí.
Veřejná prostranství jsou tvořena převážně parkem ve volné
zástavbě. Areály základních škol a školek jsou umístěny do vnitřních
prostorů bloků zástavby.
Zástavba je tvořena deskovými bytovými domy sdruženými do
superstruktur. Celkově tak vzniká kompaktní městský celek s
polouzavřenými vnitrobloky. Zástavba v okolí centrální promenády
je diverzifikována jak ve stavební technologii tak tvarově, výškově i
tektonikou fasád. Zástavba je srovnána do jedné výškové úrovně,
dominantní jsou bodové domy uzavírající kompozici Slunečního
náměstí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/521/2862 Sídliště Butovice - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 57.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/521/2076 - 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/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.79/0.74
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
Nové Stodůlky se strukturou modernistickou 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 rovinatém terénu v sousedství sídliště
Jihozápadního Města. Zástavba v lokalitě byla realizována až po roce
2000.
Veřejná prostranství mají charakter parku ve volné zástavbě.
Dopravně je území obslouženo nepravidelnou sítí ulic, napojenou na
vnější obslužné komunikace. Uprostřed lokality se nachází oplocený
areál vybavenosti. Prostupnost lokality je zčásti nahrazena pěšími
cestami.
Zástavbu tvoří několik obytných souborů, vzniklých v různých
etapách. Zástavba je doplněna areály vybavenosti, jak občanské tak
komerční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/522/2859 Nová Kolonie - místní park
123/522/2486 Park Bavorská  - 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 - 44.2%, městský park - 5.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.5%, vodní
plocha a vodní tok - 1.4%, jiná plocha s vegetací - 2.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Rozvojová plocha 414/522/2121 22047m2

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

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

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/522/5040 19917m2

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:
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Z
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.58/0.68
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště Stodůlky je součástí Jihozápadního Města, navrženého Ivo
Obersteinem po vítězství v soutěži z roku 1968. Výstavba z 80. let je
charakteristická spojováním domů do organicky tvarovaných
superbloků, které navzdory rozměrům respektují morfologii území.
Architekty sídliště Stodůlky jsou Václav Valtr a Pavel Dydovič.
Severní, starší část sídliště strukturou navazuje na Stodůlky a Staré
Lužiny. Jižní část je na nich nezávislá.
Domy jsou seskupeny do polootevřených bloků v parku ve volné
zástavbě, vnitrobloky nejsou přístupné autem. U stanice metra
Stodůlky začíná pás náměstí a vybavenosti, který prochází celým
JZM nad trasou metra.
Zástavba v lokalitě je tvořena dvěma částmi sídliště propojenými
původní vesnickou zástavbou a areály občanské vybavenosti.
Obytné domy na jihu sídliště homogenní výšku, severní část je
diverzifikovaná a přizpůsobuje se tak výšce Starých Lužin.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/523/2845 Sídliště Stodůlky - 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 - 52.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/523/2080 38211m2

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Veřejná vybavenost
800/523/2125 - 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/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
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/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.98/1.15
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/12/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Lužiny se strukturou modernistickou 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 je součástí Jihozápadního města, navrženého Ivo
Obersteinem po vítězství v soutěži z roku 1968. Výstavba z 80. let je
charakteristická spojováním domů do organicky tvarovaných
superbloků, které navzdory rozměrům respektují morfologii území. V
okolí Prokopského potoka byl jako jádro sídlišť zbudován centrální
park. Lužiny mají dvě ohniska okolo stanic metra a jejich dlouhé
zalomené domy se staly symbolem oblasti. Architekty sídliště jsou
Milan Klíma a Ivan Hořejší.
Na severní straně je sídliště provázáno s centrálním parkem, z jihu je
bez vazby na strukturu lemováno ulicí Jeremiášova. Superstruktury
obytných domů jsou umístěny v parku ve volné zástavbě. V jižní části
uzavírají jejich zalomené linie osmiúhelné vnitrobloky o průměru
300 metrů, propojené pěší cestou skrz průchody v domech. V severní
části sídliště jsou menší bloky seskupeny do tvaru písmene U,
otevřeného k jihu. Středem vede trasa metra, okolo stanic jsou na
příčných osách koncentrovány vybavenost a polootevřená náměstí.
Školky a hřiště jsou umístěny do klidných vnitrobloků bez aut.
Zástavba v lokalitě je tvořena zalomenými deskovými domy.
Zalomení domů umožnil vývoj sekce o úhlu 135. Zástavba je
doplněná o areály vybavenosti, které jsou z velké části umístěny do
průchozích vnitrobloků.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/740/2219 Centrální park Stodůlky - čtvrťový park
123/524/2846 Sídliště Lužiny - 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 - 63.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/524/2079 59817m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 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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Transformační plocha 412/524/2173 54485m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Transformační plocha 412/524/2184 40157m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
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 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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Sídliště Velká Ohrada - 525

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.13/1.13
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště je součástí Jihozápadního Města, navrženého Ivo
Obersteinem po vítězství v soutěži z roku 1968. Výstavba z 80. let je
charakteristická spojováním domů do superbloků, které navzdory
rozměrům respektují morfologii území. Velká Ohrada byla jako
jediná rozpracována a navržená jinými architekty - Janem Bočanem
a Zdeňkem Rothbauerem z ateliéru Beta. Má podobu geometricky
čisté monumentální kompozice nad svahem Dalejského údolí
naproti Butovickému hradišti.
Struktura je podobná blokovému městu, veřejný prostor je ale
parkem ve volné zástavbě a ne ulicí. Jedinou příjezdovou ulicí je ulice
Červeňanského. Domy vytvářejí veřejné vnitrobloky, které jsou
spojené pěší cestou prostupující domy skrz úzké štěrbiny a jsou
nedostupné pro auta.
Panelové domy tvoří devět téměř shodných čtvercových bloků o
straně 120 metrů, v rastru tři na tři bloky. Celá kompozice má tvar
čtverce, rohy některých bloků jsou akcentovány věžemi nebo
snížením hmoty. Novější obytné soubory na jihovýchodě se skládají z
bodových nebo terasových domů, vytvářejí přechod do svahů
Dalejského údolí. U vstupu do sídliště se nacházejí dva obytné
věžové domy a po obvodu areály občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/525/2385 Sídliště Velká Ohrada - 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 - 52.3%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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

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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Malá Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště se nachází na původně zemědělsky využívané vyvýšené
planině nad Prokopským a Dalejským údolím. Realizace podle
projektu Zdenka Hölzela a Jana Kerela proběhla v letech 1981 –
1986. V letech 2001 – 2004 byla vybudována tramvajová trať
Hlubočepy - Barrandov.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
uličními prostranstvími. V logice osové kompozice sídlištěm
prochází pěší trasa a propojuje významná veřejná prostranství –
Chaplinovo, Tilleho a Trnkovo náměstí. Otevřené bloky zástavby
vymezují veřejně přístupné vnitrobloky.
Zástavba sídliště je rozvržena podél několika základních
kompozičních os. Objekty bytových domů situovaných podél os
utvářejí otevřené bloky, které doplňují shluky nebo řady bodových
objektu podél příčných kompozičních os a v okrajových částech
sídliště. Strukturu bytových domů doplňují dvoupodlažní areály
vybavenosti zpravidla umístěny ve vnitroblocích.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 62.2%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/526/2423 858m2

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.

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

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

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

Základní požadavky:
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Transformační plocha 412/526/2017 122644m2

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

(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 414/526/2424 15085m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/17 Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/526/1012  - 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
800/526/1503 - v okolí 100 metrů od bodu rezervovat plochu o minimální rozloze 15000m2, konkrétní využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.76/0.76
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Nusle, Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je součástí zástavby Pankrácké pláně. Hlavní osou je ulice
Pujmanové, která sídliště dělí na dva okrsky a přes okraj Centrálního
parku sídliště spojuje s lokalitou Pankrác II a sportovním areálem
Děkanka.  Zástavba Pankrácké pláně byla plánovaná od
meziválečného období a samotné sídliště bylo postaveno v letech
1962-1967 podle projektu arch. Jiřího Lasovského. Sídliště se
významně uplatňuje v dálkových pohledech např. z Pražského hradu
a Strahova.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Okrsky tvoří uzavřené celky, s dopravou na okrajích. Významným
veřejným prostorem je pěší třída rovnoběžná s ulicí Pujmanové, od
které je oddělená pavilony vybavenosti.
Zástavbu tvoří deskové domy, nejdelší jsou situované podélně na
ulice Pujmanové a Na Strži. Domy ve východním okrsku tvoří
pravoúhlou kompozici danou ulicemi Pujmanové a Milevská, ke
kterým jsou postaveny kolmo. Součástí lokality je u ulice Bartákova
několik starších domů z plánovaného poválečného sídliště, které jsou
vůči ortogonální síti východního okrsku natočené směrem k ulici
Květnových bojovníků. Zástavba je doplněna o areály občanské
vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/527/2386 Sídliště Pankrác I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 51.9%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.7/0.7
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nusle, Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je součástí zástavby Pankrácké pláně. Sídliště je situováno
podél ulice Na Pankráci v mírném severozápadním svahu. Sídliště
bylo realizováno v letech 1962 - 1967 podle návrhu akad. arch. J.
Lasovského.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Hlavní osou je pěší třída rovnoběžná s ulicí Na Pankráci, od které je
oddělená pavilony vybavenosti. Charakteristické jsou i ulice
Pujmanové a Děkanská vinice I, které jsou pojaty velkoryse s
širokými travnatými pásy.
Zástavbu tvoří deskové domy orientované rovnoběžně s ulicí
Děkanská vinice, tedy v západovýchodním směru. V severozápadním
rohu je umístěna čtveřice bodových bytových domů. Objekty
vybavenosti jsou nízkopodlažní. U ulice Děkanská vinice I je starší
zástavba bytových domů se soukromými předzahrádkami.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/528/2396 Sídliště Pankrác II. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 44.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 528 - Sídliště Pankrác II. generováno 27-11-2015 | 14:10



Z07 O [ S ]
Sídliště Pankrác II. - 528

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 : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.83/0.84
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
Sídliště Pankrác III. se strukturou modernistickou v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Krč, Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na hraně svahu nad Branickým údolím. Se
zástavbou bylo uvažováno od 1. čtvrtiny 20. století. Kompozice byla
koncipována okolo široké hlavní třídy se zeleným pruhem, dnešní
ulice Zelený pruh, kolem které mělo stát zahradní město a navázat
na zástavbu bytovými domy na Pankráci. Do poloviny 20. století
zástavba probíhala v prostoru křížení ulic Na Strži a Anatala Staška.
V letech 1965-1968 probíhala výstavba východní části podle návrhu
akad. arch. Lasovského volnou sídlištní zástavbou. V 3. čtvrt. 20.
století došlo k dostavbě volných míst v západní části bez výrazné
kompozice.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě a
uličními prostranstvími. Středem kompozice je hlavní třída Zelený
pruh.
Stavební strukturu tvoří v ranější zástavbě deskové bytové domy,
pozdější zástavba je tvořena bodovými domy. P. Podél ulice Zelený
pruh se zástavba přimyká k ulici nižšími objekty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/529/2371 Sídlište Pankrác III. - 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 - 39.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/529/2185 22878m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 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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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/529/1044 vestibul stanice metra Olbrachtova - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/529/1044 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
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2/8/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita navazuje na zástavbu Pankrácké pláně a na původní
komunikační skelet tvořený především osou v trase dnešní ulice
Budějovická. Výstavba probíhala v letech 1962 až 1966. Autorem
urbanistického řešení byl A. Véle, ve spolupráci s J. Klen, J. Vlašánek.
Koncepci výrazně ovlivnila trasa severojižní magistrály, která
rozdělila původně plánovaný urbanistický celek.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě. Těžištěm lokality je ulice Budějovická, ke které se
urbanistický celek sídliště  Michelská váže městotvorně
uspořádánými pavilony komerční vybavenosti. Obchody jsou
orientovány do ulice nikoliv do obytné zástavby, čímž spolu s dalšími
dostavbami vytváří z ulice Budějovické plnohodnotnou městskou
třídu.  Zástavba mezi řádky deskových objektů vymezuje dílčí vnitřní
prostranství, která jsou tvořena zklidněnými zelenými plochami,
vzrostlými stromy, hřišti a parky.
Zástavba je tvořena objekty s různou výškovou úrovní, většinou se
jedná o deskové domy. Snahou bylo urbanistický celek co nejvíce
včlenit do stávající struktury města. Zástavbu doplňuje areál
občanské vybavenosti.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 530 - Sídliště Michelská generováno 27-11-2015 | 14:10



Z07 O [ S ]
Sídliště Michelská - 530

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 530 - Sídliště Michelská generováno 27-11-2015 | 14:10



Z07 O [ S ]
Sídliště Michelská - 530

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/530/2875 Sídliště Michelská - 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 - 39%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

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

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hodkovičky, Kamýk, Krč, Lhotka

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště na výrazném branickém ostrohu bylo vystavěné v letech
1964 - 69 podle plánu Ing. arch. A. Bořkovce a Ing. arch. V. Ježka z
roku 1962. Kompozice sídliště je založena na ulici Novodvorské s
charakterem městské třídy, která je vymezená deskovými domy. Na
hlavní osu navazuje náměstí, vymezené budovami občanské
vybavenosti uspořádané ve tvaru U.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě a
uliční sítí. Hlavní ulicí v lokalitě je ulice Novodvorská, ostatní uliční
prostranství zajišťují obsluhu jednotlivých objektů.
Zástavba lokality podél ulice Novodvorská je tvořena kontrastem
krátkých příčných a dlouhých podélných deskových domů. V západní
a jižní části jsou bytové domy uspořádány do vějířovitých skupin, po
obvodu je kompozice doplněna bodovými věžovými domy
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/531/2577 Sídliště Novodvorská - 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 - 52.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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2/2/19
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Lhotka, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita severní části modřanského sídliště se mírně svažuje k údolí
Lhoteckého potoka, které jej odděluje od jižní části modřanského
sídliště. Ze severu je ohraničena údolím Zátišského potoka. Autorem
sídliště je Ing. arch. Josef Kalous a realizace probíhala v letech 1980
– 1990.
Hlavní osou sídliště je komunikace Lhotecká, podél které je
koncentrována komerční vybavenost sídliště. Veřejná prostranství
jsou tvořena parkem ve volné zástavbě. Ústředním prostranstvím je
park v místě ochranného pásma elektrického vedení, který navazuje
na krajinné zázemí sídliště, propojuje Lhoteckou ulici s údolím
Lhoteckého potoka.
Struktura zástavby z velké části kopíruje vrstevnice mírně se
svažujícího terénu, výška deskových panelových domů se pravidelně
snižuje směrem do údolí. V severní části sídliště při komunikaci
Lhotecká stojí čtyři dominantní bodové objekty a ve východním cípu
sídliště skupina vyšších panelových objektů. Areál základní školy je
situován v bezprostřední návaznosti na údolí Lhoteckého potoka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/778/2752 Park Nad Píšovicemi a Lesopark Kamýk - čtvrťový park
123/532/2444 Park u ulice Daškova - lokalitní park
123/532/2878 Sídliště Modřany sever - 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 - 56%, městský park - 1.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Rozvojová plocha 414/532/2178 2505m2

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

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

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/532/2180 1880m2

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/-/5177 LBK Modřanská rokle - Pod Lysinami - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/3 Trasa metra III.D - územní rezerva
621/532/1023 stanice metra  - územní rezerva
621/532/1024 stanice metra  - 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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2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Lhotka

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v rovinatém terénu v jižní části Prahy. Ve 30. letech byla
v lokalitě vytyčena parcela pro vznik zástavby rodinných domů,
která byla místy realizována. Sídliště vzniklo jako součást rozsáhlé
panelové výstavby mezi léty 1973 a 1984 dle návrhu architekta J.
Průši a organicky začleňuje původní enklávy rodinných domů.
Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací uliční sítě (v částech
enkláv rodinných domů) a parku ve volné zástavbě (v části sídliště).
Centrum lokality se nachází na křížení ulic Durychova a Písnická-
Pšenčíkova.
Kompozice zástavby je velmi volná. Nejdelší deskové domy sledují
severojižní směr kompoziční osy Písnická – Pšeníčkova. Dále
kompozici doplňuje část navázaná na zástavbu rodinných domů
mezi ulicí Vzdušná a Novodvorská drobnějšího měřítka. Výškově
výrazné jsou 4 věžové domy u ulice Durychova. Na hraně
Kamýckého les se nachází 6 natočených domů. Dominantou jsou
objekty u křižovatky ulic Mariánská a Novodvorská, úřad práce a
nový bytový dům s obchodním parterem. Zástavbu doplňuje malé
měřítko rodinných domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/533/2869 Sídliště Kamýk - 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 - 48.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/3 Trasa metra III.D - územní rezerva

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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621/533/1025 stanice metra  - 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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min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném svahu, ze severu je navazuje údolí
Lhoteckého potoka, které odděluje severní a jižní část modřanského
sídliště. Z východu pak navazuje masiv Kamýckého lesa. Autorem
sídliště je Ing. arch. Josef Kalous a realizace probíhala v letech 1980
– 1990. Sídliště bylo kolem roku 2000 lokálně dostavěno bytovými
objekty na plochách původního zařízení staveniště.
Veřejná prostranství jsou tvořena převážně parkem ve volné
zástavbě. Těžištěm lokality je Sofijské náměstí sevřené mezi
pavilony služeb a občanské vybavenosti, přístupné z ulic Gen. Šišky i
Čs. exilu. Sídlištěm prochází východozápadní pěší osa propojující
zklidněné zelené plochy.
Ortogonální kompozice zástavby je volná, deskové obytné domy jsou
formovány do řad či skupin v závislosti na členitosti terénu. Výšková
hladina je kolísavá. Areály školních a předškolních zařízení jsou
rozmístěny uvnitř klidných ploch sídliště, bez přímého kontaktu s
významnějšími komunikacemi.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/778/2752 Park Nad Píšovicemi a Lesopark Kamýk - čtvrťový park
123/534/2876 Sidlište Modřany Jih - 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 - 48.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/534/2622 1931m2

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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

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

Základní požadavky:
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Transformační plocha 412/534/2056 40599m2

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 412/534/2057 28742m2

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

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

Transformační plocha 412/534/2058 48156m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/534/2179 4604m2

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

Rozvojová plocha 414/534/2525 3879m2

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/-/5176 LBK Modřanská rokle - Pod Lysinami - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/3 Trasa metra III.D - územní rezerva
621/534/1022 stanice metra  - územní rezerva

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/18 Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D) - 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
800/534/2026 - 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 dopravní infrastruktury
910-622/-/18 Tramvajová trať Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)
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Sídliště Na Beránku - 535

Z
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.95/0.95
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na hraně Modřanské rokle. Jedná se o sídliště z let
1986 – 1989, které navazuje na zahradní město Na Babách, které
má centrum na Násirově náměstí. Sídliště ohraničuje z jihu ulice
Československého exilu, ta sídliště spojuje s centrem Sídliště
Modřany, Sofijským náměstím. Tato komunikace na okraji zástavby
nahradila významem ulici Na Hupech, která spojovala Modřany s
Násirovým náměstím a pokračovala dále do krajiny a k rodinným
domům Na Beránku, dnes v sídlišti zatáčí ulicí Pertoldova k objektu
základní školy.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě.
Kompozici sídliště tvoří osa z větší části rovnoběžná s ulicí
Československého exilu. Tato osa v západovýchodním směru
prochází od areálu školy, přes předprostor objektů vybavenosti až k
novostavbě bytového domu v západním cípu. Významným veřejným
prostorem je předprostor KC Otava.
Zástavbu tvoří panelové domy v centrální části v blízkosti do tvaru
písmene U s vnitřním prostorem, nad Modřanskou roklí pak deskové
domy. Západní část, za ulicí Pertoldova má odlišnou kompozici.
Severní stranu hlavní osy definují podélné deskové domy, na jižní
straně jsou domy umístěny kolmo a vytváří mezi sebou prostory, kde
se střídá parkování a parková úprava. V lokalitě se nachází rozsáhlý
areál ZŠ na východním okraji na hraně Modřanské rokle a areály
mateřských škol (dnes i jiný druh vybavenosti) v pásu u ulice
Urbánkova.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park
123/535/2560 Sídliště Na Beránku - 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 - 55.2%, parkový les na lesních pozemcích - 0.1%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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/-/2020 RBC Modřanská rokle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

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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Sídliště Libuš - 536

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.51/0.51
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
Sídliště Libuš se strukturou modernistickou v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Libuš, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu v jižní části Prahy, ze severu
navazuje na zástavbu rodinných domů Nové Dvory a z východu na
l e s  K a m ý k ,  s e  k t e r ý m  s o u s e d í  s  a r e á l e m  Č e s k é h o
hydrometeorologického ústavu (observatoř dominantou lokality) a
průchozím areálem softballového a baseballového hřiště. Sídliště
vzniklo v 70. a 80. letech 20. Století.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě,
kompozici vytváří pěší cesty do kříže, severojižní, která propojuje
zelený pás sousedního zahradního města (ulice U Zahrádkářské
kolonie) s údolím Modřanského potoka, a východozápadní, která
prochází podél objektů vybavenosti (nákupní středisko, ZŠ, MŠ).
Podél tohoto kříže se nachází centrální park, ze kterého vybíhají
cesty k jednotlivým domům.
Zástavbu tvoří dlouhé deskové domy, doplněné o 3 bodové domy.
Objekty vybavenosti jsou nízkopodlažní. Kompozici uzavírají školy
na hraně údolí Modřanského potoka u ulice Generála Šišky, starší ZŠ
na prodloužení ulice Novodvorská a novější objekt školy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/536/2872 Sídliště 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 - 36.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/536/2299 6938m2

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/18 Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D) - 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
800/536/2069 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/18 Tramvajová trať Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libuš, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu při jižním okraji Prahy.
Výstavba sídliště probíhala v letech 1979-1985 podle návrhů
Pražského projektového ústavu (architekti J. Hančl a A. Šulc).
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě,
důležitý je volný centrální prostor mezi domy, který spojuje
Modřanskou rokli se sídlištním centrem a jeho zpevněným
předprostorem.
Zástavbu tvoří převážně bytové panelové domy různé výšky, směrem
k zástavbě rodinných domů nižší. V lokalitě jsou 2 areály původních
MŠ situované do centrálního parkového prostoru. V západní části
lokality je několik rodinných domů, jedna část ve spodní úrovni
přímo u vstupu do Modřanské rokle, druhá část nad Modřanskou
roklí u ulice Na okruhu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park
123/537/2881 Sídliště Písnice - 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 - 64.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/537/2062 50057m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.

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.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh
621/537/1002 vestibul stanice metra Písnice - návrh
621/537/1003 vestibul stanice metra Písnice - návrh
621/537/1021 stanice metra 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.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/537/1002 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/537/1003 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/537/1021 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 537 - Sídliště Písnice generováno 27-11-2015 | 14:12
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Sídliště Krč - 538
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/17
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Kunratice, Lhotka

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném severovýchodním svahu v sousedství
Lhotky a areálu Nemocnice Krč. Autorem sídliště je Ing. arch. Josef
Kalous, realizace probíhala v letech 1964 - 71.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Základní osu tvoří hlavní pěší ulice s pásem obchodních pavilonů na
západní a řadou stejných deskových domů na východní straně. Na
východním okraji lokality je veřejné prostranství tvořeno tradiční
uliční sítí vymezenou ploty zahrad.
Zástavba na svahu je rozvržena východním směrem, na okraji je
situován pás areálů škol. Domy u hlavní pěší cesty jsou umístěny
ortogonálně, ve východní části jsou natočené. Bytové domy sídliště
jsou deskové doplněné několika bodovými domy. Samostatnou částí
je skupina čtyřpatrových bodových domů na jižním okraji. Nároží
ulic Vídeňská a Zálesí tvoří areál Střední školy Aloyse Klara. V
jihovýchodní části je několik bloků rodinných domů.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 538 - Sídliště Krč generováno 27-11-2015 | 14:12



Z07 O [ S ]
Sídliště Krč - 538

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 538 - Sídliště Krč generováno 27-11-2015 | 14:12



Z07 O [ S ]
Sídliště Krč - 538

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 48%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
 - návrh

Veřejná doprava / Metro

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh
621/538/1040 vestibul stanice metra Nemocnice Krč - návrh
621/538/1042 vestibul stanice metra Nové Dvory - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/538/1040 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-621/538/1042 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 538 - Sídliště Krč generováno 27-11-2015 | 14:12
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/8/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Nová Krč se strukturou modernistickou 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 severním svahu v blízkosti Vídeňské ulice a
navazuje na zástavbu rodinných domů Libuše a areál Akademie věd.
Zástavba vytváří jeden blok s vnitřním parkovým prostorem s
areálem mateřské školy. Sídliště vzniklo v 80. letech, později bylo
doplněno o bytové domy na rohu ulic Pasteurova a Jalodvorská.
Veřejné prostranství v lokalitě tvoří park ve volné zástavbě s plotem
ohraničenými areály původní školky a nových bytových domů. Mimo
vnitroblok je z parku ve volné zástavbě podstatný zelený pás u ulice
Trnková.
Zástavbu tvoří výškově různorodé panelové domy, na rohu ulic
Jalodvorská a Pasteurova novější bytové domy.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 539 - Sídliště Nová Krč generováno 27-11-2015 | 14:12
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/539/2033 Sídliště Nová Krč - 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 - 48.9%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
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2/5/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita vznikla v návaznosti na prvorepublikový urbanistický celek
zahradního města Spořilov v letech 1962 – 1965. Prostorová
struktura a proporce sídliště jsou výrazně ovlivněny vedením
městského okruhu a Spořilovskou radiálou. Původně se osamocená
urbanistická struktura Spořilova napojovala na centrum města v
místě severního konce Roztylského náměstí. Realizací železniční
tratě se přístupový bod posunul na severozápadní okraj struktury tj.
do dnešní ulice Sliačské.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě.
Těžištěm sídliště je uzavřený prostor severní partie Roztylského
náměstí, od kterého jsou vedeny dvě obslužné větve komunikací.
J e d n o t n á  o r i e n t a c e  j i n a k  v o l n ě  r o z m í s t ě n ý c h  o b j e k t ů
z p r o s t ř e d k o v á v á  d o b r é  p o d é l n é  p ě š í  v a z b y .
Zástavbu tvoří vesměs deskové domy. Jednotná výšková hladina je
narušena jedním deskovým a jedním bodovým vyšším objektem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/540/2448 Sídliště Spořilov I. - místní park
123/372/2765 Park na Roztylském 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 - 58.9%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/540/2123 21013m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 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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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.73/0.73
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 11, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu nad Hamerským rybníkem a
údolím Botiče. Sídliště bylo realizováno v letech 1961 - 1967
převážně cihelnou technologií dle projektu Ing. arch. J. Holečka a
Ing. arch. J. Krákory, dostavba pak v letech 1976 – 1981.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena parkem ve volné
zástavbě. Kompoziční osou je ulice Hlavní, která spojuje Roztylské
náměstí zahradního města Spořilov se sídlištěm. Ulice Hlavní dělí
sídliště na dva okrsky. Oba okrsky jsou vymezené obvodovými
ulicemi Na Chodovci, Senohrabská a Choceradská, ze kterých
vybíhají do vnitřního prostoru ulice, v centrálních částech jen pro
pěší. Za ulicí Na Chodovci je směrem k Hamerskému rybníku Sad na
Chodovci, pod elektrickým vedením.  Západní část lokality tvoří část
enkláva odříznutá Spořilovskou radiálou a urbanisticky provázaná
na zahradní město Spořilov.
Zástavbu tvoří převážně deskové domy doplněné bodovými vyššími
domy.  Dlouhé domy mají v parteru průchody či garáže. Dominantou
je výšková budova původně hotelového bydlení, v kompozici s
nízkým obchodním centrem pří ulici Hlavní. Součástí lokality je
rozsáhlý areál mezi Jižní spojkou a Spořilovskou radiálou a točna
tramvaje. Zástavba je doplněna o areály občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/541/2684 Sad na Chodovci - lokalitní park
123/541/2036 Sídliště Spořilov II. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 45.6%, městský park - 10.3%, parkové sportoviště - 0.6%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/541/2330 1869m2

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

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/108 Zakrytí ulice Spořilovské - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/541/1003 Nádrž Spořilov 2 - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město
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/ O
VYUŽITÍ : obytná
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je součástí zástavby Jižní Město II. Ulice Ryšavého dělí
lokalitu na dva okrsky (severovýchodní sevřený Brněnskou a ulicí
Ryšavého a jihozápadní mezi Krčským lesem a ulicí Ryšavého) a
odděluje je od stanice metra a autobusového nádraží Roztyly.
Sídliště bylo postaveno v 80. a 90. letech, autory jsou Ing, arch, J.
Zelený a Ing. arch. Rothbauer.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě,
významným veřejným prostorem je Pošepného náměstí, plánované
náměstí v druhém okrsku při zdravotnickém středisku nevzniklo.
Sídliště kolem Pošepného náměstí má přímou vazbu na Krčský les,
druhý okrsek je obklopený zeleným pásem, který ho i výškově
odděluje od přilehlých ulic.
Okrsek u Brněnské tvoří zástavba drobného měřítka, terén stoupá od
stanice metra. Je zde zástavba rodinných řadových domů výšky,
která vytváří neortogonální ulice, a bytové domy, které vytváří malé
prostupné vnitrobloky. Po okrajích se nachází kancelářské objekty.
Druhý okrsek tvoří převážně vyšší deskové domy, sledují směr
spojnice obou okrsků ulice Hrdličkova, po okrajích severojižní směr
ulice U Kunratického lesa.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/542/2866 Sídliště Horní Roztyly - místní park
123/542/2317 Park na kopci - 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 - 51.4%, městský park - 8.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.6%, vodní
plocha a vodní tok - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 0.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/542/2257 43159m2

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

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště Chodov je nejstarším ze tří svébytných celků sídliště Jižního
Města II, vymezených základní komunikační kostrou ulic Roztylská a
U Kunratického lesa. Nachází se na rovinatém terénu, s umělým
terénním útvarem ve východní části (Zaječí hora). Původně
zemědělsky využívané plochy měly být využity pro lehký průmysl,
školské areály apod. V souvislosti s výstavbou metra C byl záměr
přehodnocen a rozhodlo se o výstavbě obytného souboru. Autory
sídliště jsou Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, Ing. arch. Jitka
Thomasová a Ing. arch. Jan Zelený, realizace probíhala v letech 1979
– 1985.
Veřejná prostranství jsou tvořena převážně parkem ve volné
zástavbě. Těžištěm lokality je Jírovcovo náměstí. Z něj vybíhá pěší
kompoziční osa, která propojuje náměstí s parkovými plochami v
severní a jižní části sídliště a pokračuje dál směrem na sever k
administrativně-komerčnímu centru Chodov. Pěší osa je
akcentována krytými kolonádami.
Rozvolněná panelová zástavba symetrické kompozice je tvořena
dvěma soubory deskových bytových domů. V jádru lokality se
nachází areál občanské vybavenosti (základní škola, předškolní
zařízení a objekt nákupní středisko). Parter obytných domů je v
místě s křížením pěší trasy volně průchozí.  Součástí zástavby je
obchodní centrum a administrativní komplex postavený po roce
2000.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/543/2870 Sídliště Chodov - místní park
123/543/2199 Park The park - místní park
123/543/2289 Okolí centra Chodov - místní park
123/543/2134 Park Chodov - 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 - 48%, městský park - 6.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/543/2084 74315m2

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
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
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 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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém území v blízkosti Kunratického lesa.
Původně byla tato lokalita zařazena do plánů na výstavbu Jižního
Města II jako poslední, šestá fáze stavby sídliště. K výstavbě podle
původních plánů nedošlo. Obytný soubor Flora byl v průběhu 90. let
postupně dostavován podle nového projektu.
Veřejná prostranství tvoří park ve volné zástavbě, v němž je síť ulic
tvořící pravidelný rastr. Zástavbu tvoří obytné domy, vytvářející
polouzavřené bloky.
Zástavba je tvořena bytovými domy, jejichž výška se směrem ke
Kunratickému lesu snižuje. Dominantní je deskový dům, kolej Volha,
při ulici K Verneráku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/544/2898 Sídliště Flora - 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 - 53.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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
Koleje Jižní Město se strukturou modernistickou v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Koleje leží na jižním okraji souboru sídlišť Jižního Města. Z
původních plánů zástavby sídliště pochází koleje Blanice, Otava,
Vltava a Sázava, byly postaveny na začátku 80. let v rámci stavby
Jižního Města II. Z konce 80. let pochází stavba budovy VŠE.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Zástavba lokality je tvořena čtyřmi deskovými domy. Domy jsou
přístupné přes nízkopodlažní objekty vrátnice a občanské
vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/545/2446 Koleje Jižní Město - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 51.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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.

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

Transformační plocha 412/545/2237, Rozvojová plocha 414/545/2264 tvoří jedno území o rozloze 43991m2, pro které platí:
Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje seZastavitelnost stavebního bloku: 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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(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 412/545/2238, Rozvojová plocha 414/545/2190, 414/545/2614 tvoří jedno území o rozloze 72176m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 70%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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
Sídliště Jižní Město I. sever se strukturou modernistickou
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 15

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Háje, Hostivař

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi Chodovskou radiálou a Hostivařským
lesoparkem. Současná zástavba začala vznikat poté, co byl v roce
1968 schválen územní plán modernistického sídliště zpracovaný v
rámci Pražského projektového ústavu autorským kolektivem J.
Krásný, J. Lasovský a M. Řihošek. Jednotlivé soubory Jižního města
byly od počátku sedmdesátých let projektovány v rámci různých
pražských projektových ústavu, výstavba byla zahájená v roce 1972.
Zástavba nahradila původní vesnické jádro Chodova, ze kterého se
zachovala pouze Chodovská tvrz.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě,
struktura veřejných prostranství je tvořena intenzivněji využívanou
obvodovou komunikací a vnitřními zklidněnými komunikacemi.
Strukturu zástavby v lokalitě tvoří nepravidelný ortogonální rastr
převážně deskových domů, doplněný o areály občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/546/2235 Park u Chodovské tvrze - lokalitní park
123/546/2003 Jižní Město I. sever - 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 - 52.1%, městský park - 8.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Rozvojová plocha 414/546/2282 9265m2

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

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

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

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/815/1036 Nádrž Chodovec - 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/815/1036 Nádrž Chodovec

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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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Jižní Město I. jih se strukturou modernistickou v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Petrovice, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Háje, Petrovice, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi Chodovskou radiálou a Hostivařským
lesoparkem. Současná zástavba začala vznikat poté, co byl v roce
1968 schválen územní plán sídliště zpracovaný v rámci Pražského
projektového ústavu autorským kolektivem J. Krásný, J. Lasovský a M.
Řihošek. Jednotlivé soubory Jižního města byly od počátku
sedmdesátých let projektovány v rámci různých pražských
projektových ústavu, výstavba byla zahájená v roce 1972. Sídliště
této lokality nahradilo původní vesnici Litochleby (přibližně v poloze
dnešního Litochlebského náměstí - zástavba kolem kruhové návsi).
Původní kompozice sídliště nebyla naplněna, uzlová místa (metro
Opatov, metro Háje) nebyla dostavěna.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě,
struktura veřejných prostranství je tvořena intenzivněji využívanou
obvodovou komunikací a vnitřními zklidněnými komunikacemi.
Strukturu zástavby v lokalitě tvoří nepravidelný ortogonální rastr
různě vysokých deskových a bodových domů doplněných o nižší
budovy občanské vybavenosti kolem kompozičních os: ulice
Opatovská a Hviezdoslavova. Struktura lokality je dotvořena areály
občanské vybavenosti a enklávou řadových rodinných domů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/547/2842 Jižní Město I. jih - místní park
123/547/2549 Hřbitov na Chodově - 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 - 62.4%, hřbitov - 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/547/2007 41662m2

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

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

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

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

Transformační plocha 412/547/2038 72147m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Transformační plocha 412/547/2039 130843m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Transformační plocha 412/547/2040 100202m2

Využití: obytná
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Rozvíjet plochu s cílem doplnit veřejnou vybavenost, služby a pracovní příležitosti, případně doplnit i obytné domy.
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/547/2008 24655m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva
622/-/20 Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město - 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
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 15

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Hostivař

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v jižní části Prahy na mírném severním svahu. Na
základě směrného územního plánu z roku 1964 výstavba probíhala
v letech 1978 až 1986. Volné plochy mezi sídlištěm a dopravní
spojnicí -  ulicí K Horkám byly zastavěny obytným souborem v letech
2006-2014.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě,
struktura veřejných prostranství je tvořena intenzivněji využívanou
obvodovou komunikací (Doupovská, K Horkám) a vnitřními
zklidněnými komunikacemi.
Strukturu zástavby v lokalitě tvoří nepravidelný ortogonální rastr
bytových deskových domů doplněných o budovu občanské
vybavenosti na ulici Doupovského. Struktura lokality je dotvořena
areály veřejné vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/548/2877 Sídliště na Košíku - 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 - 72.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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

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
Sídliště Hornoměcholupská se strukturou modernistickou
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Hostivař

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na mírném severním svahu v blízkosti nádraží Hostivař.
První návrh na zastavění území se objevuje ve Směrném územním
plánu z roku 1964, zde je navržena i dopravní koncepce území.
Plány sídliště navazují na cestní síť zahradního města za západní
hranicí lokality a na ubytovací areál Vltava na severu lokality.
Sídliště bylo realizováno v letech 1969-1974 podle projektu
Chemoprojektu (Ing. arch. Jiří Prek).
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena převážně parkem ve
volné zástavbě. Nejdůležitějším veřejným prostranstvím a osou
lokality je ulice Plukovníka Mráze. Ostatní ulice tvoří pravidelnou
šachovnicovou síť napojenou na strukturu sousedící zástavby
zahradního města.
Zástavba v lokalitě je tvořena nižšími deskovými a vyššími bodovými
domy. V západní části lokality, při přechodu od zástavby rodinných
domů, se objevují nejnižší deskové domy, které dotvářejí stavební
bloky rodinných domů.  Zástavbu sídliště uzavírají areály občanské
vybavenosti. V severní části lokality se nachází ubytovací areál
Vltava (koleje UK),  který respektuje charakter zástavby
modernistického města. Východní část lokality je tvořena
neprostupným areálem Sportovního centra UK a dalšími sportovišti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/549/2867 Sídliště Hornoměcholupská - místní park
123/549/2107 Park u Měcholupského potoka - 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 - 38.4%, městský park - 1.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%, vodní
plocha a vodní tok - 1.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/549/2103 57418m2

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

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

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

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

Rozvojová plocha 414/549/2199 9234m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/549/5070, Rozvojová plocha 413/549/5021 tvoří jedno území o rozloze 21374m2, 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

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská - návrh

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

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/549/1004  - 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
800/549/2055 - 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/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská
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Sídliště Horní Měcholupy I. - 550
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.58/0.58
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/12/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Měcholupy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném východním svahu na východním
okraji města. O zastavění lokality bylo rozhodnuto ve Směrném
územním plánu z roku 1975. Autorem návrhu sídliště je Pražský
projektový ústav (Akad. arch. Josef Šedivý, Ing. arch. Viktor Tuček).
Sídliště je součástí poslední generace předrevolučních sídlišť,
výstavba probíhala převážně v letech 1981-1991, severní hrana
podél ulice Hornoměchopupská byla dostavěna po roce 2000.
Veřejná prostranství v lokalitě jsou tvořena převážně parkem ve
volné zástavbě.
Zástavbu v lokalitě tvoří vyšší dvouvchodé bodové domy a nižší
deskové domy.  Zástavba lokality je doplněna o areály občanské
vybavenosti a obchodní centrum.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/550/2034 Sídliště Horní Měcholupy I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 54.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská
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STABILITA : stabilizovaná

2/8/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Sídliště Horní Měcholupy II. se strukturou modernistickou
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 uzavírá ze západní strany Hostivařskou kotlinu. O zastavění
lokality bylo rozhodnuto ve Směrném územním plánu z roku 1975.
Autorem návrhu sídliště je Pražský projektový ústav (Akad. arch.
Josef Šedivý, Ing. arch. Viktor Tuček). Sídliště je součástí poslední
generace předrevolučních sídlišť, výstavba probíhala převážně v
letech 1981-1985, jižní část sídliště a jednotlivé dostavby pak od 90.
let 20. Století.
Veřejná prostranství jsou tvořena převážně parkem ve volné
zástavbě. Nejdůležitějším veřejným prostranstvím a osou lokality je
centrální park procházející diagonálně lokalitou. Nejdůležitějším
zpevněným prostranstvím je ulice Milánská, z východní strany
lokalitu uzavírá ulice Hornoměcholupská. Ostatní ulice v lokalitě
navazují na uliční síť sousedního zahradního města.
Zástavbu v lokalitě tvoří dlouhé deskové domy doplněné bodovými
domy a areály občanské vybavenosti. Dominantní postavení v
lokalitě má obchodní dům na ulici Milánská.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/551/2883 Sídliště Horní Měcholupy II. - místní park
123/551/2509 Hřbitov v Petrovicích - 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 - 0.4%, park ve volné zástavbě - 60.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 414/551/2049 33553m2

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

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

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

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

Transformační plocha 412/551/2073 20125m2

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

Rozvojová plocha 414/551/2383 81339m2

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/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
 - návrh
610/-/75 Přeložka ulice Novopetrovické - návrh

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

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.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
910-610/-/75 Přeložka ulice Novopetrovické
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Sídliště Zahradní Město západ - 552
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.73/0.72
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/20
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Sídliště Zahradní Město západ leží nad údolím Botiče v
jihovýchodní části Prahy. Modernistická zástavba sídliště vznikla v
letech 1962-1968 podle návrhu J. Hromase (Pražský projektový
ústav). Kompozice sídliště navazuje na uliční síť Zahradního Města.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě. Nepravidelná síť veřejných prostranství sleduje terén,
hlavní ulice navazují na ulice Zahradního Města.
Zástavbu v lokalitě tvoří kombinace deskových domů s izolovaně
stojícími věžovými domy. Samostatnou zástavbu tvoří skupina pěti
nižších bodových domů v severozápadní části sídliště a budovy
občanské vybavenosti. Dominantou sídliště je stavba na křížení ulic
Jabloňové a Blatouchové. V západní části se nachází administrativní
komplex.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/552/2531 Psí louka Zahradní město - místní park
123/552/2323 Sídliště Zahradní Město - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 40.6%, parkové sportoviště - 0.8%, městský park - 0.7%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 412/552/2190 11800m2

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

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

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

Základní požadavky:
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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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stávající/návrh
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STABILITA : stabilizovaná

2/7/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží nad údolím Botiče v jihovýchodní části Prahy.
Modernistická zástavba sídliště vznikla v letech 1962-1968 podle
návrhu J. Hromase (Pražský projektový ústav).
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě. Nepravidelná síť veřejných prostranství sleduje terén,
hlavní ulice navazují na ulice Zahradního Města.
Zástavbu v lokalitě tvoří kombinace deskových domů o rozdílném
počtu sekcí s bodovými věžovými domy. Zástavba je doplněna
několika nižšími domy o dvou sekcích po jihozápadním obvodu při
Práčské a Sněženkové ulici a budovami a areály občanské
vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/553/2387 Sídliště Zahradní Město východ - 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 - 54.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/24 Zahradní Město - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Nad Záběhlicemi - 554
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STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.08/1.08
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/11/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Nad Záběhlicemi se nachází v jižním svahu nad
Záběhlickým údolím. Zástavba v lokalitě navazuje na Záběhlice,
hlavní část však začala vznikat až v souvislosti s výstavbou
Zahradního města a postupně byla doplňována až do 90. let 20.
Století.
Veřejné prostranství v lokalitě je kombinací uliční sítě a parku ve
volné zástavbě. Hlavní ulicí je ulice V Korytech vedoucí v
severojižním směru, na ní navazuje nepravidelná uliční síť
respektující svažitost terénu. V částech lokality jsou veřejné
prostranství tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Zástavba lokality je velmi různorodá. Dominantně působí vyšší
bodové bytové domy, deskové bytové domy jsou nižší. Zástavba je
doplněna o terasové domy ve svahu a původní zástavbu lokality
představují rodinné domy se samostatnými zahradami. Zástavba je
doplněna areály občanské vybavenosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/554/2015 Sídliště Práčská II. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 17.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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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Sídliště Práčská - 555

Z
07

STRUKTURA MĚSTA : modernistická struktura

/ O
VYUŽITÍ : obytná

1.07/1.07
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2/8/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v jižním svahu na návrší mezi Botičem a Slatinským
potokem. Sídliště je součástí urbanismu Sídlišť Zahradního Města.
Navazuje na rostlou zástavbu Záběhlic a předválečnou regulaci
Zahradního Města. Výstavba sídliště se uskutečnila od 70. let do
poloviny 80. Let.
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno parkem ve volné zástavbě.
Hlavní ulicí v lokalitě je ulice Práčská, ostatní uliční prostranství
zajišťují obsluhu jednotlivých objektů.
Zástavba lokality je tvořena půdorysně i výškově uskakovanými
bodovými domy, které jsou uspořádány do sekcí o 2-5 domech.
Dominantní je v lokalitě areál domova pro seniory.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/555/2421 Sídliště Práčská I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 51.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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
Sídliště Skalka se strukturou modernistickou v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Sídliště vzniklo na místě původní předpokládané zástavby rodinných
domů. Území je ohraničeno starší zástavbou zahradního města a
zahrádkářské kolonie. Výstavba probíhala v letech 1967 – 1974.
Autorem řešení je Stavoprojekt Hradec Králové, Ing. arch. Prokop
Jícha.
Veřejná prostranství jsou tvořena parkem ve volné zástavbě. Ulice
Na Padesátém kompozičně rozděluje sídliště na dvě křídla. Obě
křídla pak spojuje pěší komunikace a vybavenostní centrum se
stanicí metra. Volné uspořádání objektů východního křídla utváří
velmi rozmanitou skladbu obytného prostředí sídliště. Ortogonální
osnova západního křídla umožnila lepší organizaci ploch, realizaci
většího parkového prostoru a logické sítě pěších komunikací.
Zástavba sídliště Skalka urbanisticky plynule navazuje na okolní
zástavbu rodinných domů. Jednotlivé deskové objekty východního
křídla jsou orientovány směrem k centru vybavenosti. V jižní části
východního křídla je prolnutí struktury sídliště a zahradního města
řešeno bodovými domy. Západní křídlo sídliště je tvořeno kombinací
bodových a nižších deskových objektů. Součástí lokality je dále
nízkopodlažní řada deskových domů starší zástavby dotvářející
bloky zástavby rodinných domů v návaznosti na ulici Úvalskou.
Součástí lokality je zahrádková osada mezi ulicí Přetluckou a
železnicí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/556/2622 Park Skalka - lokalitní park
123/556/2420 Sídliště Skalka I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 48.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 8.1%, městský park -
10.7%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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 411/556/5233, 411/556/5234, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 43746m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/5 Komunikace Rabakovská - úprava železničního podjezdu - 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/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v mírném jižním svahu, terén stoupá k Malešickému
parku, výrazný terénní zlom je nad ulicí V Úžlabině. Lokalita
navazuje na okolní zástavbu rodinných domů.  Zástavba sídliště
vznikla v letech 1961-1966 podle projektu Pražského projektového
ústavu (autor Ing. arch. Jan Růžička). Po roce 2000 probíhá
výstavba bytů a vybavenosti (projekt Byty Malešice).
Veřejné prostranství v lokalitě je tvořeno převážně parkem ve volné
zástavbě, s jasně vymezeným uličním prostranstvím významné ulice
Počernická, z té vybíhají ortogonálně ulice, které dělí jižní a severní
okrsek na pomyslné bloky. Západní část má méně jasnou kompozici,
v místech nepravoúhlou, u ulice Počernická se nachází zástavba
cihlových domů s širším pásem zeleně. Na jižní hraně, s výrazným
terénním zlomem, je park u pásu vybavenosti.
Zástavbu tvoří deskové obytné domy (menší z výškových hladin ve
středu pomyslných bloků), k Počernické se váží věžové domy v
centru, doplněné v druhém plánu výškově dominantní budovou
hotelu. Západní hranu Počernické tvoří starší cihelné domy s
výrazným odstupem od ulice. Zástavbu doplňují nízkopodlažní
objekty vybavenosti. Sídliště je při okrajích doplněno bodovými
domy nad ulicí V Úžlabině.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/557/2873 Sídliště Malešice - 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 - 54.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/16 Počernická - návrh
622/-/16  Počernická - návrh

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
910-622/-/16 Tramvajová trať Počernická

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Horní Počernice střed se strukturou modernistickou 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 východním okraji Prahy, na jižním okraji
Horních Počernic. Přímo navazuje na zástavbu rodinných domů.
Hlavní osou je ulice Chodovická, která dělí sídliště na rozsáhlý areál
školy a obchodního střediska na západě a bytové domy na východě,
další zástavbu mimo tyto dvě části tvoří samostatně stojící panelové
domy, které doplňují stavební bloky v zahradním městě.
Veřejné prostranství tvoří ortogonální uliční síť navazující na uliční
síť zástavby rodinných domů a park ve volné zástavbě.
Zástavbu tvoří panelové domy, mezi ulicemi Komárkovská, U Jeslí,
Chodovická a Pavlišovská jsou uspořádané do průchozího bloku, s
řadou dalších domů na jižním okraji. Domy navazující na zástavbu
rodinných domů jsou zpravidla nižší.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/558/2294 Park u ulice Běluňská - lokalitní park
123/558/2777 Park u ulice Běchorská - místní park
123/558/2453 Horní Počernice Střed I. - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: park ve volné zástavbě - 22.2%, městský park - 10.2%, 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 modernistickou strukturu, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla nepravidelné polootevřené až otevřené průchozí bloky velkého měřítka prostoupené parkem ve volné zástavbě. Veřejná
prostranství nejsou ohraničena.
2/ Stavební čára je zpravidla volná.
3/ Uliční čára zpravidla není definována.
4/ Struktura veřejných prostranství je komponovaná, zpravidla nepravidelná osnova komunikací v parku ve volné zástavbě.
5/ Zástavba je velkého měřítka. Typickou zástavbou jsou solitérní budovy a areály občanské vybavenosti v parku ve volné zástavbě.

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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