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Hostivařská průmyslová oblast - 566
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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Hostivařská průmyslová oblast se strukturou areálu
produkce v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Hostivař, Strašnice, Štěrboholy

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod Jižní spojkou.
Významný průmyslový komplex v lokalitě začal vznikat od 80. let 19.
století severovýchodně od nádraží a železniční tratě. Vznikly zde
strojírny, parní mlýn, pekárna, Pražské sklárny. Autorem mnoha
staveb byl architekt Bohumil Hybšman. A postupoval na sever podél
ulice Průmyslová v pravidelném rastru. Jedná se o oplocené areály
tvořené halami. Území je obsluhováno železničními vlečkami
vycházející z hostivařského nádraží.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základního kompozičního
kříže – ulice Průmyslová a  Rabakovská/Ke Kablu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkový les na lesních pozemcích - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 412/566/2290, Rozvojová plocha 414/566/2394 tvoří jedno území o rozloze 5031m2, pro které platí:
Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/566/2005 113112m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/566/2488 4407m2

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/-/25 Komunikační propojení Ke Kablu - Kutnohorská
 - návrh
610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová - návrh
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh
610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/26 Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy) - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/566/1035 Parkoviště P + R - Průmyslová
 - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/22 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti JIH - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/566/1009 Nádrž Hostavický 1 - 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
910-610/-/25 Komunikační propojení Ke Kablu - Kutnohorská
910-610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
910-622/-/26 Tramvajová trať Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy)
910-624/566/1035 Parkoviště P + R - Průmyslová

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/566/1009 Nádrž Hostavický 1

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; produkční lokalitu
Malešická průmyslová oblast se strukturou areálu
produkce v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha-Štěrboholy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hostivař, Hrdlořezy, Kyje, Malešice, Strašnice, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 14, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél ulice Průmyslová. Na
východě je vymezena železniční tratí a městským okruhem.
Území bylo do 40. let nezastavěné, procházela jím pouze historická
cesta, dnešní ulice Černokostelecká. Produkční areál byl zakládán po
roce 1945, v 70. letech měl téměř dnešní rozsah. Území je velmi
dobře dopravně obslouženo, lokalitou prochází tramvajová trať, je
zde stanice metra Depo Hostivař a nachází se na městském okruhu.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základního kompozičního
kříže uličních prostranství – ulice Teplárenská/Tiskařská,
Černokostelecká a Průmyslová.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkový les na lesních pozemcích - 1.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/567/2277 41208m2

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

Rozvojová plocha 414/567/2298 124610m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/567/2303 239562m2

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/-/109 Úprava mimoúrovňové křižovatky Štěrboholy - návrh
610/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská - návrh
610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová - návrh
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh
610/-/5 Komunikace Rabakovská - úprava železničního podjezdu - návrh
610/-/88 U Stavoservisu (Černokostelecká - Průmyslová) - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/21 Tramvajová smyčka Depo Hostivař - návrh
622/-/26 Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy) - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/567/1014 Parkoviště P + R - Depo Hostivař - návrh
624/567/1014 Parkoviště P + R - Depo Hostivař
 - návrh

Železniční doprava
630/-/22 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti JIH - přestavba
630/-/24 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti ZÁPAD - přestavba
630/-/28 Konvenční železniční trať Vlečka spalovny Malešice - návrh
630/567/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice - návrh
630/567/1003 překladiště City-logistický terminál Praha-Malešice - návrh
630/801/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/13 přiváděcí vodovodní řad VDJ Kozinec propoj - návrh
720/-/8 přiváděcí vodovodní řad VDJ Chodová - ČS Kyjský uzel - návrh

Odpadové hospodářství
790/567/1008 Dotřiďovací centrum Štěrboholy - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/109 Úprava mimoúrovňové křižovatky Štěrboholy
910-610/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská
910-610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová
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910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/88 U Stavoservisu (Černokostelecká - Průmyslová)
910-622/-/21 Tramvajová smyčka Depo Hostivař
910-622/-/26 Tramvajová trať Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy)
910-624/567/1014 Parkoviště P + R - Depo Hostivař
910-624/567/1014 Parkoviště P + R - Depo Hostivař
910-630/-/28 Vlečka spalovny Malešice
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/689/1009 Praha-Depo Hostivař
910-630/801/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-790/567/1008 DC Štěrboholy

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/13 Návrh propoje DN 800 do pásma VDJ Kozinec v kú Kyje
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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STRUKTURA MĚSTA : areál produkce

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.15/0.4
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Jahodnice areály se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha-Štěrboholy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kyje, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél ulice Nedokončená
spojující Štěrboholy s ulicí Českobrodskou, kterou je lokalita
napojená na ulici Průmyslovou a dále na Štěrboholskou radiálu.
Nejstarší částí je cihelna v jižní části, která v této lokalitě funguje od
roku 1918, v dalších částech rozvoj probíhal až v 70. letech od
křižovatky s Českobrodskou směrem k cihelně. Území bylo doplněno
oplocenými areály cihelny a stavebnin (Stavební dvůr Kyje). Areály
jsou v těsné blízkosti s areály produkce v Malešicích.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/568/2302 13206m2

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

Rozvojová plocha 414/568/2304 2122m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/568/2428 154761m2

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/-/31 Komunikační propojení Nedokončená - U Hostavického potoka - návrh

Železniční doprava
630/-/28 Konvenční železniční trať Vlečka spalovny Malešice - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/28 Vlečka spalovny Malešice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/13 Návrh propoje DN 800 do pásma VDJ Kozinec v kú Kyje
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STRUKTURA MĚSTA : areál produkce

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.31/0.39
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Za Kyjemi se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostavice, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél ulice Českobrodská,
mezi železničními dráhami.
Jedná se o plotem ohraničený areál, který vznikal od 70. let minulého
století na dosud nezastavěném územím. V současnosti se v areálu
nachází několik soukromých firem. Všechny tyto provozy generují
především kamionovou dopravu. Vstupy do areálu jsou z ulice
Českobrodská.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro případné doplnění
zástavby.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/569/2447 59437m2

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

Rozvojová plocha 414/569/2448 49603m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/692/1014 Praha-Jahodnice
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Běchovice areály se strukturou areálu produkce v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dolní Počernice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu.
Území bylo dlouho nezastavěné, využívané pro hospodářské účely.
Od 50. let dochází k výstavbě produkčních areálu, které jsou
postupně doplňovány dalšími. Jedná se o několik areálů, které se
skládají z administrativních budov a výrobních a skladovacích hal.
Metropolitní plán stanovuje vymezení sběrného dvora. Dále určuje
síť veřejných prostranství mezi jednotlivými oplocenými areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkový les na lesních pozemcích - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/570/2325 45171m2

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

Rozvojová plocha 414/570/2326 240184m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1 NRBC Vidrholec - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/104 RS 5 Praha – Hradec Králové/Pardubice (Polsko) - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - návrh

Odpadové hospodářství
790/570/1009 Sběrný dvůr Běchovice - 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
910-790/570/1009 SD Běchovice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Xaverov se strukturou areálu produkce 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 rovinatém terénu na severním okraji
Xaverovského háje.
Xaverov byla původně osada na cestě mezi Běchovicemi a Horními
Počernicemi, ve 20. století zde byl významný chov drůbeže a koní.
Areál drůbežárny ukončil provoz v roce 2007. Hřebčín Xaverov
existuje dodnes a využívá historické objekty statku u ulice Václava
Špačka. Areál bývalých drůbežáren slouží je skladování.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/571/2145 5501m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Železniční doprava
630/-/104 RS 5 Praha – Hradec Králové/Pardubice (Polsko) - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/17 sběrač Xaverov, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/571/1034 Čerpací stanice Božanovská - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Horní Počernice areály se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20, Praha-Satalice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Počernice, Satalice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19, Praha 20

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu na severu Horních Počernic,
je oddělena železniční tratí.
Území bylo nezastavěné, využívané k hospodářským účelů jako pole.
Od 70. let se objevují první průmyslové haly v pravidelném rastru
nejdříve kolem železniční tratě, později kolem dvou původních cest,
dnešní ulice Bystrá a V Žlibku. Severně od ulice F. V. Veselého se
jedná především o velkokapacitní sklady. Na severu je lokalita
vymezena komunikací Novopackou, R10.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základní uliční sítě, která
vymezuje jednotlivé oplocené areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/572/2105 Chvalský hřbitov - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/572/2313 153755m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozvojová plocha 414/572/2314 5081m2

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

Rozvojová plocha 414/572/2315 5029m2

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

Rozvojová plocha 414/572/2334 10763m2

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

Rozvojová plocha 414/572/2381 150666m2

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

Rozvojová plocha 414/572/2532 17296m2

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/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
 - návrh
610/-/52 Mimoúrovňová křižovatka Bystrá
 - návrh
610/-/67 Podjezd pod železniční tratí Praha - Lysá nad Labem v ul. Bystrá - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

Železniční doprava
630/-/21 Konvenční železniční trať Vlečka logistického centra Horní Počernice - návrh
630/-/25 Konvenční železniční trať Vlečka průmyslové oblasti Horní Počernice I - přestavba
630/-/26 Konvenční železniční trať Vlečka průmyslové oblasti Horní Počernice II - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/3 přiváděcí vodovodní řad Propojení Káranských řadů přes VDJ Chvaly - územní rezerva
720/572/1004 Vodojem Chvaly - územní rezerva

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
910-610/-/52 Mimoúrovňová křižovatka Bystrá
910-610/-/67 Podjezd pod železniční tratí Praha - Lysá nad Labem v ul. Bystrá
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910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Na Šancích se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu nad železniční tratí a
nádražím Praha-Libeň.
Lokalita začala být zastavována v souvislosti v s výstavbou
železniční trati v polovině 19. století, železniční stanice vznikla až v
70. letech 19. století. V 70. letech 20. století vzniká základní uliční
síť navazující na Vysočany.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/9 Praha – Kolín
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Satalice areály se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Kyje, Satalice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 19, Praha-Satalice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod železniční tratí.
První zástavba a základní uliční síť vzniká od 50. let 20. století.
Postupně je doplňována zástavbou nízkopodlažních budov a skladů
pod společným oplocením. Součástí  je sportovní areál s
víceúčelovými hřišti a několik bytových domů na východním okraji u
ulice Za Novákovou zahradou. Lokalita je dobře dostupná, nachází
se přímo u sjezdu z Vysočanské radiály a v blízkosti sjezdu z Kbelské.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro doplnění zástavby.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/574/2002 124001m2

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

Rozvojová plocha 414/574/2421 35979m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/574/2422 3985m2

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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
 - návrh

Železniční doprava
630/-/29 Konvenční železniční trať Vlečka Stalice JIH I - přestavba
630/-/30 Konvenční železniční trať Vlečka Stalice JIH II - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Letiště Kbely se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 19, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kbely, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 19, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém území východně od Pražského
okruhu.
Jedná se o vojenské letiště, které bylo založeno v roce 1918 na
doposud nezastavěné ploše, od roku 1968 je jeho součástí Letecké
muzeum. Ulice Hůlkova propojuje letiště Kbely a letiště Letňany.
Jedná se o jeden uzavřený areál, kam se vstupuje z ulice
Mladoboleslavská.
Zástavbu tvoří převážně letištní hangáry uspořádané do řady, která
se v západní části stáčí do čtvrtkruhu. Dominantou je vodárenská
věž z roku 1928.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
 - návrh

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 575 - Letiště Kbely generováno 27-11-2015 | 14:20



Z08 P [ SF ]
Letiště Kbely - 575

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - 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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Kbely areály se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Letňany

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 19

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je vymezená ulicí Mladoboleslavská a zástavbou Kbel. Ulice
Polanecká dělí lokalitu na dvě části: západní mezi letišti Kbely a
Letňany a východní, která se přimyká k obci. Jedná se o areál kasáren
u vojenského letiště, na který je navázaná kolonie rodinných domů a
průmyslové areály. Průmysl se v této části začal nejvíce rozvíjet v 50.
letech v návaznosti na letiště, vznikl zde podnik Pal (průmysl
autoletecký) a Letecké opravny.

Ulice jsou vymezené plotem areálů, vozovku ohraničují zelené pásy,
do kterých jsou vloženy cyklostezky. Uliční prostranství mezi
rodinnými domy je definované ploty zahrad.

Zástavbu tvoří převážně haly, rodinné domy mají výškovou hladinu 1
NP s obytným podkrovím, historické objekty kasáren s jasnou
kompozicí z 20. let pak 3 NP a obytné podkroví. Součástí areálu
kasáren je Krupecká kaple (jedna z kaplí na cestě z Prahy do Staré
Boleslavi, další dvě v rozvojovém území Kbel)

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 576 - Kbely areály generováno 27-11-2015 | 14:20



Z08 P [ SF ]
Kbely areály - 576

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 576 - Kbely areály generováno 27-11-2015 | 14:20



Z08 P [ SF ]
Kbely areály - 576

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
 - návrh
610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - 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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
910-610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Letiště Letňany se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Letňany

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 19

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém území východně od Pražského
okruhu.
Letiště Praha Letňany je veřejné vnitrostátní a neveřejné
mezinárodní letiště. Letiště v Letňanech vzniklo v roce 1925 jako
tovární letiště státní letecké továrny Letov. Dále ho využíval
Vojenský ústav studijní VLÚS, dnešní Výzkumný a zkušební letecký
ústav, letecké továrny Aero a ČKD a sportovní letci. Na konci
šedesátých let v souvislosti s výstavbou sídliště Prosek byla výrazně
zkrácena vzletová a přistávací dráha a změněna její osa, začalo se
uvažovat o zrušení letiště. Do roku 1989 přibývá provozu
sportovních letadel. V prosinci 2007 ho získala do majetku britská
investiční společnost Sky Invest Technology Ltd., která investuje do
údržby letiště a chystá letiště i nadále provozovat.
Ulice Hůlkova propojuje letiště Kbely a letiště Letňany. Areál je
tvořen několika obslužnými budovy a hangáry, letištní dráhy jsou
součástí volné krajiny.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Letov se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu východně od Pražského
okruhu.
Areál vznikl v návaznosti na letiště Letňany, kdy se sem v roce 1925
přestěhovala z Kbel vojenská továrna na letadla Letov, vzniká zde i
Výzkumný a zkušební letecký ústav. Po revoluci je areál využíván
několika firmami, některé z nich jsou zaměřeny na leteckou výrobu.
Jedná se o oplocený areál se vstupy převážně z ulice Beranových.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/578/2369 9186m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany - návrh
610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská - 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/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany
910-610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Avia Letňany se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je vymezená ulicí Kostelecká, Tupolevova, Veselská a
železniční tratí. Sousedí se Sídlištěm Letňany, z východu navazuje na
rozvojové území (územní rozhodnutí pro developerské projekty
rodinných a bytových domů). Jedná se o bývalý areál podniku Avia
Letňany. Společnost byla založena v roce 1919 a do Letňan se
přesunula v roce 1931. Vyráběla letadla a nákladní automobily,
provoz byl ukončen v roce 2013.
Lokalita se nachází v blízkosti křížení Prosecké a Kbelské radiály
(propojení ulicí Veselská), přístup z dálnice D8 (ulice Kostelecká, ta
ale nemá dostatečnou kapacitu a prochází přes obytnou
transformační lokalitu Červený mlýn). Napojení na železnici Praha –
Čakovice (malé nádraží, existující vlečky do areálu) Blízkost letiště
Letňany (plánované prodloužení ulice Polaneckého skrze Letňanský
lesopark k ulici Veselská)
Areál je vymezený plotem, hlavní vstup se nachází u křížení ulice
Veselská a Beranových.
Zástavbu tvoří haly. Nejstarší jsou objekty natočené rovnoběžně s
ulicí Za Avií, proti Nádraží Čakovice, ostatní haly sledují směr ulice
Tupolevova. K ulici Tupolevova se nachází zástavba rodinných
domů (samostatná lokalita Kolonie U Avie).
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/26 Komunikační propojení Kostelecká - Veselská
 - návrh
610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/26 Komunikační propojení Kostelecká - Veselská
910-610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská
910-630/-/13 Praha – Turnov
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Teplárna Třeboradice se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Třeboradice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél železniční trati u
Třeboradic.
Jedná se o uzavřená areál teplárny, která je potrubím napojená na
Elektrárnu Mělník. Výtopna byla uvedena do provozu v roce 1973, do
té doby bylo území nezastavěné, využívané pro zemědělské účely.
Dominantou areálu je 155 m vysoký teplárenský komín.
Metropolitní plán stanovuje vymezené ploch pro případné rozšíření.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/580/2361 33566m2

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

Rozvojová plocha 414/580/2362 3770m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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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Další požadavky:
700 -sběrný důr – na parcely?
701 -Plocha TVO z plánu nechat?

Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/580/2363 1947m2

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/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/18 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Třeboradice - TR Kbely - 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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-630/-/13 Praha – Turnov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/18 Vedení 2X110 kV TR Třeboradice - TR Kbely
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Beranov se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v jižní části obce Horní
Chabry, podél ulice Ústecké.
Lokalita byla dlouho nezastavěná, výstavba průmyslových objektů a
skladů začala vznikat od 70. let, nejprve podél ulice K Ládvím.  Na
jihu lokality byla vystavěna elektrická rozvodna.
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Z08 P [ SF ]
Beranov - 581

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 581 - Beranov generováno 27-11-2015 | 14:21



Z08 P [ SF ]
Beranov - 581

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/581/2032 45438m2

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

Rozvojová plocha 414/581/2140 5029m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/581/2407 3154m2

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/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/16 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Sever - vedení V 410 - návrh
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - návrh
760/581/1016 Transformační stanice 400/110kV  Sever - návrh; rozšíření

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/581/1016 TR 400/110 kV Sever

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Letiště Václava Havla se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Přední Kopanina

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Přední Kopanina, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu západně od pražského
okruhu.
Jedná se o mezinárodní letiště. První část výstavby letiště probíhala v
letech 1933 – 1937 dle projektu arch. Adolfa Benše a Kamila
Roškota. Projekt byl oceněn na Mezinárodní výstavě umění a
techniky v Paříži v roce 1937. Na letiště byla přemístění veškerá
civilní doprava z Letiště Praha – Kbely. Další modernizace proběhla v
50. letech a mezi lety 1960 – 68 byl areál rozšířen o část „Sever“ s
novou odbavovací halou dle návrhu Karla Filsaka a Karla Bubeníčka.
V letech 1989 – 93 proběhla rekonstrukce severní odbavovací
budovy dle návrhu Petra Franty a Michal Brix. Posledním rozšířením
byl Terminál 2 v roce 2006 dle návrhu firmy Nikodem a Partner a
budova energetického dispečinku dle návrhu Z. Jirana a M. Kohouta.
Dráhový systém tvoří tři vzletové a přistávací dráhy, jedna je trvale
pro vzlety i přistání uzavřena, používá se jako pojezdová dráha a pro
parkování velkých letadel, další dvě dráhy mají směr severozápad-
jihovýchod. Letiště se skládá ze 4 terminálů ve dvou částech.
Součástí lokality je kromě samotného letiště také OC Šestka.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základní sítě veřejných
prostranství v návaznosti na budovy terminálů a na stanice MHD.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

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

(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 412/582/2236 368250m2

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

Rozvojová plocha 414/582/2283 70201m2

Využití: produkční

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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 582 - Letiště Václava Havla generováno 27-11-2015 | 14:21



Z08 P [ SF ]
Letiště Václava Havla - 582

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

Rozvojová plocha 414/582/2284 195841m2

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

Rozvojová plocha 414/582/2309 23057m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
 - návrh
610/-/30 Komunikační propojení MÚK Hostivice (R6) - Dlouhá Míle
 - návrh
610/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská) - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park - návrh

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/582/1002 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Dlouhá Míle - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/582/1001 Parkoviště P + R - Dlouhá Míle - návrh

Železniční doprava
630/582/1010 železniční stanice/zastávka Praha-Dlouhá Míle - návrh
630/582/1019 železniční stanice/zastávka Praha-Letiště Václava Havla - návrh

Letecká doprava
660/-/1 Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (RWY 06R/24L) letiště Praha/Ruzyně - návrh
660/-/1 Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (RWY 06R/24L) letiště Praha/Ruzyně  - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/582/1055 Čistírna odpadních vod Ruzyně-Jih - návrh; rozšíření

Zásobování plynem
751/-/4 Plynovod VTL Heliport Ruzyně přípojka - návrh
751/582/1002 Regulační stanice VTL Heliport Ruzyně - návrh
751/-/8 Plynovod VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518) přeložka - návrh

Zásobování teplem
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - územní rezerva

Zásobování elektrickou energií
760/-/23 kabelový tunel Ruzyně - návrh
760/582/1007 Transformační stanice 110/22kV  Ruzyně - návrh

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

Základní požadavky:

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
910-610/-/30 Komunikační propojení MÚK Hostivice (R6) - Dlouhá Míle
910-610/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-622/-/4 Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park
910-622/-/4 Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park
910-623/582/1002 Terminál autobusové dopravy Dlouhá Míle
910-624/582/1001 Parkoviště P + R - Dlouhá Míle
910-630/582/1010 Praha-Dlouhá Míle
910-630/582/1019 Praha-Letiště Václava Havla
910-630/-/8 Praha – Kladno
910-660/-/1 Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (RWY 06R/24L) letiště Praha/Ruzyně

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/582/1055 Rozšíření ČOV Ruzyně-Jih
910-760/582/1007 TR 110/22 kV Ruzyně

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/4 Přípojka VTL pro RS Heliport Ruzyně
930-751/-/8 Přeložka plynovodů VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518)
930-760/-/23 Kabelový tunel Ruzyně
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
VÚZT se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu mezi ulicí Drtinová a
Pražským okruhem.
Jedná se o areál Výzkumného ústavu zemědělské techniky. Nejprve
bylo území využíváno pouze pro pěstování jako drobná pole, od 50.
let dochází na severu k doplnění areálu o komplex budov s patrným
kompozičním rastrem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkový les na lesních pozemcích - 0.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/1019 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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622/-/29 Vlastina - Nádraží Ruzyně - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská  - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - územní rezerva

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/29 Tramvajová trať Vlastina - Nádraží Ruzyně
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Uhelné sklady se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází rovinatém terénu u křížení Pražského okruhu s
komunikací R6. Ze severu je vymezena železniční tratí.
Území bylo nezastavěné, první stavby se objevují v 70. letech
minulého století. Po vybudování Pražského okruhu došlo k masivní
výstavbě hal pro skladování pod společným oplocením využívané
několika firmami.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 584 - Uhelné sklady generováno 27-11-2015 | 14:22



Z08 P [ SF ]
Uhelné sklady - 584

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 584 - Uhelné sklady generováno 27-11-2015 | 14:22



Z08 P [ SF ]
Uhelné sklady - 584

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/1019 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/8 Praha – Kladno
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Jiviny areály se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 17, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně, Řepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u ulice Karlovarská, v těsné
blízkosti sjezdu z Pražského okruh.
Lokalita byla dlouho nezastavěná, první zástavba se objevuje v 80.
letech.  Jedná se především o areály staveb pro obchod.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základní uliční síť vymezující
jednotlivé oplocené areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/85 Rozšíření ulice Karlovarské
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/1 Bílá Hora - Sídliště Řepy - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/85 Rozšíření ulice Karlovarské

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 585 - Jiviny areály generováno 27-11-2015 | 14:22



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

Waltrovka areály - 586

Z
08

STRUKTURA MĚSTA : areál produkce

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.28/0.35
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Waltrovka areály se strukturou areálu produkce v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Košíře, Radlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu pod Vidoulí podél ulice
Jinonická.
Území byla do 30. let nezastavěná, později se objevují první haly pro
výrobu a skladování se vstupy z ulice Jinonická.  Významnou stavbou
je budova hasičské stanice.
Metropolitní plán vymezuje propojení přes areál do parku Vidoule.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
 - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
910-630/674/1015 Praha-Jinonice
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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Bucharova areály se strukturou areálu produkce v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Rozvadovské spojky a
ulice Bucharova.
Území bylo dlouho nezastavěné, využívané pro hospodářské účely
jako pole. V 70. letech se objevují první budovy areálu. Po výstavbě
Radlické radiály dochází doplnění areálu, především stavbami pro
obchod. V lokalitě se nachází sídlo Bezpečnosti informačních služeb
ČR.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/587/2412 6770m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/81 Radlická radiála - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Technopark Stodůlky se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u Rozvadovské spojky, při
sjezdu na ulici Jeremiášova.
Zástavba byla postavena v souvislosti s výstavbou Jihozápadního
Měst, lehký průmysl se objevuje v plánech sídlišť. V současnosti se
jedná se o areály firem Skanska, Konstruktiva a Mototechna.
Zástavbu tvoří nízkopodlažní haly, sklady a přidružené objekty
administrativy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

Další požadavky:
Prostupnost na Dvůr Háje.

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

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Další požadavky:
Míra produkční zátěže a výroby vzhledem k obytným lokalitám v okolí.

Odůvodnění:

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3092 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4014 LBC Bílý beránek - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

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

Odpadové hospodářství
790/588/1007 Sběrný dvůr Stodůlky - 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
910-790/588/1007 SD Stodůlky
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
ČKD Tatra Pod Zličínem se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky, Třebonice, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu nedaleko Rozvadovské
spojky.
Jedná se o bývalý areál ČKD Tatra na výrobu tramvají. Závod byl
postaven v 80. letech, byl sem přesunuta výroba ze Smíchova. Po
revoluci došlo k privatizaci a v roce 2002 firmu koupila německá
společnost Siemens, provoz byl ukončen v roce 2008. Lokalita je
vymezená ulicí Na Radosti a železniční vlečkou ze stanice Praha –
Zličín. Areál je ohraničený plotem. Zástavbu tvoří hala a další
drobnější objekty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/589/2384 61233m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

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

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/640/1021 Parkoviště P + R - Zličín II při ul. Ringhofferova - návrh
624/640/1021 Parkoviště P + R - Zličín II při ul. Ringhofferova
 - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Sítě technické infrastruktury budou umísťovány v souladu s rozvíjeným charakterem 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/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí
910-624/640/1021 Parkoviště P + R - Zličín II při ul. Ringhofferova
910-624/640/1021 Parkoviště P + R - Zličín II při ul. Ringhofferova
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Za Vrchem se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Třebonice, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází rovinatém terénu na křížení Rozvadovské spojky
s Pražským okruhem.
Území bylo nezastavěné. Ovlivněno bylo výstavbou Rozvadovské
spojky v 70. letech, v 90. letech bylo postaveno depo metra Zličín. V
návaznosti na Pražský okruh na severu lokality vzniklo několik hal ke
skladování.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro případné doplnění
zástavby.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/590/2252 173397m2

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

Rozvojová plocha 414/590/2430 29718m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
 - návrh
610/-/8 Komunikace Západního města "V72"
 - návrh
610/-/99 Úprava mimoúrovňové křižovatky Zličín včetně kolektorových komunikací - 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
910-610/-/8 Komunikace Západního města "V72"
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Betonárka u Řeporyjí se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Třebonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v blízkosti Pražského
okruhu.
Území bylo využíváno pro hospodářské účely jako pole. 80. letech
dochází k vybudování areálu v souvislosti s plánovanou výstavbou
Jihozápadního města. Areál betonárky firmy Skanska Transbeton,
s.r.o je v provozu od roku 1991. Nachází se mezi Jinočanskou spojkou
a Pražským okruhem s dobrým dopravním napojením. Hlavní vstup
do areálu je ze severu přes ulici K Betonárce.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro produkční využití v
menší ploše, východní část původní betonárny vymezuje jako území
pro rekreaci.
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Betonárka u Řeporyjí - 591

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/591/2501 96556m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 591 - Betonárka u Řeporyjí generováno 27-11-2015 | 14:23



Z08 P [ SF ]
Betonárka u Řeporyjí - 591

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odpadové hospodářství
790/591/1006 Dotřiďovací centrum Řeporyje - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/31 Vlečka třídícího centra Řeporyje

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-790/591/1006 DC Řeporyje
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Na Požárech se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu nad Dalejským
potokem. Je vymezena železniční tratí a ulicí Na Požáru.
Území bylo nezastavěné, procházela jím pouze historická cesta z
Řeporyjí ke kamenolomu. První zástavba se objevuje až v 70. letech.
Navazuje na lom, který je určen k rekultivaci. Základní uliční síť tvoří
ulice Na Požárech, kde jsou umístěny vstupy do areálu.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/592/2329 403m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Ateliéry Barrandov se strukturou areálu produkce 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
Lokalita se nachází nad levém břehu Vltavy u Barrandovských skal
(zelené rozhraní Vltava – jih). Lokalita je vymezená komunikací K
Barrandovu, která ji propojuje s Pražským okruhem. Areál navazuje
na zástavbu zahradního města a na konci ulice Lumierova s ním
vytváří společný veřejný prostor.
Areál je vůči veřejnému prostoru vymezený plotem, v místě
vstupního předprostoru fasádami domu. Plot prochází zhruba v
polovině lokality a v severojižním směru odděluje areál ateliéru a
venkovní prostor pro kulisy.
Nejstarší částí areálu je vstupní budova na ose ulice Lumierova. Byla
postavená dle návrhu Maxe Urbana na začátku 30. léta. Jedná se o
čtyřpodlažní objekt s věží ve středu. Areál se postupné rozrůstal v
ortogonálním rastru (výjimkou jsou domy v severní části z 80. let,
natočené kolmo k prodloužení ulice Geologická). Zástavbu tvoří
využívané filmové ateliéry, západní část je nezastavěná, využívaná k
venkovním kulisám.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

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

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; produkční lokalitu
Krůťárna u Slivence se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Holyně, Slivenec

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u silnice K Barrandovu.
Jedná se o bývalý areál krůtí farmy, vybudovaný po druhé světové
válce, dnes spravovaný Pražskou agrární společností PAS. Areál je
uzavřený a oplocený, po obvodě obrostlý stromy. Do areálu se
vstupuje z jihu od ulice K Austisu. V areálu se nacházejí
jednopodlažní stavby a volné zatravněné plochy.
Metropolitní plán stanovuje vymezení tramvajové točny obsluhující
obytnou lokalitu Slivenec.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/594/2165 50411m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/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
624/594/1008 Parkoviště P + R - Slivenec
 - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení
910-624/594/1008 Parkoviště P + R - Slivenec

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 594 - Krůťárna u Slivence generováno 27-11-2015 | 14:23
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Austis se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holyně, Slivenec

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu obklopené hospodářskou
půdou.
Areál leží u původní cesty, která spojuje Slivenec s obcemi za hranicí
hlavního města (Ořech, Zbuzany). Jedná se o oplocený areál mezi
Pražským okruhem a silnicí K Barrandovu. První stavby se v lokalitě
začínají objevovat v 80. letech. Areál využívá firma Austis. Součástí
areálu je čistírna odpadních vod.
Metropolitní plán nestanovuje vymezení veřejných prostranství
uvnitř areálu, vymezuje pouze příjezdovou komunikaci a vstup do
areálu z ulice K Austisu.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/595/2124 4276m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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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Austis - 595

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odpadové hospodářství
790/595/1004 Sběrný dvůr Ovčín - 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
910-790/595/1004 SD Ovčín
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Rozvodna Řeporyje - 596
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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Rozvodna Řeporyje se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje, Slivenec, Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod Pražským okruhem.
Území bylo do 70. let využíváno pro zemědělské účely. Koncem 70.
let vznikla v lokalitě elektrická rozvodna. Lokalita je uzavřená,
nepřístupná a oplocená
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Rozvodna Řeporyje - 596

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/596/2500 19883m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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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Rozvodna Řeporyje - 596

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/11 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Hradec - TR Řeporyje - návrh
760/-/15 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Prosenice - TR Řeporyje - návrh
760/596/1010 Transformační stanice 400/110kV  Řeporyje - návrh; rozšíření

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/596/1010 Rozšíření TR 400/110 kV Řeporyje

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 596 - Rozvodna Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:24
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Cementárna Radotín - 597
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Cementárna Radotín se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Radotínského potoka v těsné blízkosti
Radotínského lomu.
Jedná se o továrnu na cement. Původní továrna byla postavena v
Radotíně v 70. letech 19. století a nacházela se v dnešním centru.
Provoz byl zastaven v roce 1963 a továrna se přesunula na severní
okraj k Lochkovskému profilu. Cementárna je dostupná z Pražského
okruhu sjezdem u Lochkova. Areál navazuje na zástavbu podél ulice
K cementárně. S Radotínem je spojený také železniční vlečkou. Areál
je ohraničený plotem.
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Cementárna Radotín - 597

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkový les na lesních pozemcích - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/597/2455 6655m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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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Cementárna Radotín - 597

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1033 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/2011 RBC Velký háj - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/18 Konvenční železniční trať Vlečka Českomoravský cement Radotín - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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; produkční lokalitu
Na Srubu se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél železniční trati.
Území je vymezené historickými cestami, dnešní ulicí Vražská a
Výpadová. Přes území prochází Pražský okruh na Radotínském
mostě.
Území bylo do 50. let nezastavěné, využívané pro zemědělské účely.
Jedná se o oplocený areál se vstupy z ulic Vražská a Výpadová, dobře
dopravně obslouženo.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/598/2498 2171m2

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

Rozvojová plocha 414/598/2583 4116m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/40 Komunikační propojení Radotínská - Výpadová   - návrh

Železniční doprava
630/-/20 Konvenční železniční trať Vlečka Kondor Radotín - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/6 Praha – Beroun
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Komořany areály se strukturou areálu produkce 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 rovinatém terénu v nad údolím Modřanského
a Komořanského potoka.
První továrna, válcovna v této lokalitě vznikla v roce 1913. Po 1.
světové válce se rozšířil areál o výrobu vápenopískových cihel. Areál
se rozšiřoval od ulice Komořanské směrem na východ. V areálu je
železniční vlečka. Jedná se o jeden oplocený areál, tvořený
průmyslovými halami, sklady a kancelářskými budovami.  Do areálu
je vymezeno několik vstupů.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/13 Nádraží Modřany - Komořany - územní rezerva

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

Odkanalizování
730/-/6 sběrač A2-1.1, kanalizace splašková, gravitační - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Paběnice areály se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kunratice, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kunratice, Libuš

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu mezi obcemi Libuš a
Kunratice.
Lokalita nese název po zaniklé osadě Paběnice, která byla později
znovu obnovena jižně od dnešních areálů. Území bylo využíváno pro
zemědělské účely. První produkční areály vznikají kolem 70. let 20.
století. Jedná se o více oplocených areálů.
Metropolitní plán stanovuje základní uliční kříž – ulice Dobronická
propojující Libuš s Kunraticemi a na ní kolmá ulice U Rakovky
prodloužena jižním směrem.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Rozvodna Chodov se strukturou areálu produkce v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Šeberov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u Kunratické spojky v
návaznosti na D1.
Území bylo do 70. let využíváno pro zemědělské účely. Koncem 70.
let vznikla v lokalitě elektrická rozvodna se správní budovou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/601/2590 1122m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - návrh
760/-/5 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Chodov - TR Uhřiněves - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Krč areály se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Krč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu pod Jižní spojkou a
železniční tratí.
Lokalita byla do 50. let nezastavěná. Významně její vývoj ovlivnila
stavba železniční tratě a v 80. letech výstavba jižní spojky. Jedná o
funkční areál skladů ohraničený plotem. Důležité napojení je na
stanici metra D. Vjezd do areálu je z ulice Sulická přímo napojenou
na Jižní spojku.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/602/2278 25954m2

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Pod Spojkou se strukturou areálu produkce v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí potoka pod Michelským lesem. Je
vymezena ze severu Jižní spojkou a železniční tratí.
První usedlost se v lokalitě objevuje na počátku 20. století podél
historické cesty, která již ve struktuře není patrná. V 70. letech je
území zastavěno nízkopodlažními stavbami a sklady ve formě
uzavřeného areálu.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 603 - Pod Spojkou generováno 27-11-2015 | 14:25



Z08 P [ SF ]
Pod Spojkou - 603

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 603 - Pod Spojkou generováno 27-11-2015 | 14:25



Z08 P [ SF ]
Pod Spojkou - 603

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Depo a garáže Kačerov se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu mezi Jižní spojkou a
severojižní magistrálou.
Nacházejí se zde dva významné areály dopravního podniku –
autobusové garáže v jižní polovině a depo metra C v severní. Jedná se
o dva oddělené areály. Podél Jižní spojky se nachází areál betonárky.
Areály jsou oplocené a uzavřené, celá lokalita je velmi obtížně
přístupná pro pěší. Vjezd do garáží je z ulice 5. května, poblíž
benzinové pumpy. Vstup do depa metra je ze severu z příčné Silačské
ulice, na které jsou zastávky autobusů MHD. Depo Kačerov bylo první
otevřenou stavbou pražského metra, součástí areálu je zkušební
dráha, propojení metra se železnicí, sklady a administrativní budova
u vstupu. Garáže Kačerov jsou největší autobusové garáže v Praze,
skládají se převážně z jednopodlažních hal a venkovních odstavných
ploch.
Metropolitní plán stanovuje vymezení metropolitní třídy, ulice 5.
května, která rozdělejme lokalitu na dva oddělené areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/3 Dostavba mimoúrovňové křižovatky Městský okruh - Vídeňská  - návrh
610/-/54 Mimoúrovňová křižovatka 5. května - Michelská
 - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/3 Dostavba mimoúrovňové křižovatky Městský okruh - Vídeňská
910-610/-/54 Mimoúrovňová křižovatka 5. května - Michelská
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 604 - Depo a garáže Kačerov generováno 27-11-2015 | 14:25
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Mezitratí - 605

Z
08

STRUKTURA MĚSTA : areál produkce

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0.4
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
produkční lokality Mezitratí se strukturou areálu produkce
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu mezi železničními tratěmi.
Území bylo dlouho nezastavěno, procházelo jím několik historických
cest. V 70. letech došlo k vybudování železničních tratí. Území bylo
pravděpodobně využíváno pro potřeby odstavného nádraží Michle.
Jedná se o území velmi obtížně dostupné.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 605 - Mezitratí generováno 27-11-2015 | 14:25
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

(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 412/605/2112 70291m2

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 605 - Mezitratí generováno 27-11-2015 | 14:25
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/688/1026 Praha-Spořilov

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 605 - Mezitratí generováno 27-11-2015 | 14:25



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

Plynárna a teplárna Michle - 606
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STRUKTURA MĚSTA : areál produkce

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.28/0.35
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Plynárna a teplárna Michle se strukturou areálu produkce
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí potoka Botič, jižně pod Bohdalcem. Je
vymezena odstavným nádražím Michle.
Jedná se o uzavřený areál plynárny a teplárny. Její provoz byl
zahájen v roce 1926, ve dvou dalších etapách se rozšířila v letech
1929 a 1943. V letech 1954 až 1957 byl vybudován blok na výrobu
plynu z hnědého uhlí, který byl později přestavěn ke štěpení zemního
plynu. Michelská plynárna ukončila výrobu roku 1975 po
zprovoznění plynárny v Horních Měcholupech. Ve zrekonstruovaném
areálu dnes sídlí Pražská plynárenská a.s. a plynárenské muzeum.
Lokalitou protéká Botič, v minulosti s výraznými meandry, kvůli
výstavbě odstavného nádraží dnes zarovnaný. Vstup do areálu ej z
ulice U Plynárny.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 606 - Plynárna a teplárna Michle generováno 27-11-2015 | 14:25
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/5138 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Odkanalizování
730/606/1036 Záchytná nádrž Chodovská - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/606/1036 ZN Chodovská

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 606 - Plynárna a teplárna Michle generováno 27-11-2015 | 14:25
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
V Záštěpu se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař, Strašnice, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu mezi Jižní spojkou a ulicí
Švehlova. Ze severu je vymezena železniční tratí s vlečkami.
Území bylo intenzivně využívané pro produkční účely od 60. let
minulého století především pro skladování a výrobu v návaznosti na
dobré železniční napojení území. Plošnou dominantou v území je
hala na východě lokality, jedná se o jednu z prvních staveb v lokalitě,
vznikla v návaznosti na železnici.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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
622/-/24 Tramvajová smyčka 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/24 Tramvajová smyčka Zahradní Město
910-622/-/24 Tramvajová smyčka Zahradní Město
910-630/-/5 Praha – Benešov
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INDEX VYUŽITÍ
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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15, Praha 22, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Petrovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Petrovice, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v severozápadní části
Uhříněvsi podél ulice Kunratické a železniční trati.
První haly začaly vznikat podél ulice Přátelství a v 60. letech se
rozšířily podél železniční trati do Prahy v délce přes 2 km. V
současnosti je nejvýznamnější kontejnerový terminál (společnost
METRANS), dále je zde několik sběrných surovin, autoservisy a dílny.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 608 - Uhříněves areály generováno 27-11-2015 | 14:26



Z08 P [ SF ]
Uhříněves areály - 608

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 608 - Uhříněves areály generováno 27-11-2015 | 14:26



Z08 P [ SF ]
Uhříněves areály - 608

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 608 - Uhříněves areály generováno 27-11-2015 | 14:26



Z08 P [ SF ]
Uhříněves areály - 608

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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní 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 414/608/2196 108644m2

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

Rozvojová plocha 414/608/2233 3987m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/608/2242 22396m2

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

Rozvojová plocha 414/608/2471 63057m2

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

Rozvojová plocha 414/608/2512 16752m2

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/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup - návrh
610/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
 - návrh
610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/608/1002 Parkoviště P + R - Horní Měcholupy
 - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/32 Konvenční železniční trať Vlečka Uhřiněves - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - 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
800/608/2119 - 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/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup
910-610/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
910-610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
910-624/608/1002 Parkoviště P + R - Horní Měcholupy

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
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flexibilní

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Netluky se strukturou areálu produkce v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází rovinatém terénu mezi Říčanským potokem a
Rokytkou.
První ves je v místě zmiňována již ve 14. století, byla však vypleněna
Švédy a na původním místě vesnice vznikl barokní hospodářský
dvůr. Postupně přešel dvůr do státního vlastnictví, později usedlost
odkoupila zemědělská škola pro studentskou praxi. V roce 1935 byl
vybudován lihovar jako součást školního statku. V roce 1953 areál
hospodářského dvora převzal Výzkumný ústav živočišné výroby,
který komplex doplnilo o další stavby. Mimo hospodářské stavení se
zde nachází i několik rodinných domů.  Je zde významné středisko
chovu koní.
Metropolitní plán stanovuje vymezení základní uliční sítě.
Významnou stavbou je původní barokní dvůr.
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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 strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou města flexibilní se rozumí zastavitelné území s ucelenou, avšak přesto ve větší míře a podrobnosti nedotvořenou strukturou
veřejných prostranství a zástavby, zpravidla v periferní poloze, často s nedostatkem sousedních stabilizovaných lokalit (obvykle uzavřené areály nebo
produkčně orientované areály);  území může a má být přiměřeně rozvíjeno a doplňováno pro jeho ustálení, doplňování území musí probíhat při
respektování nároků na jeho prostupnost.

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/-/5192 LBK Podleský rybník - Rokytka u Markéty - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Pod Počernickým rybníkem se strukturou areálu
produkce v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15, Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u křížení Štěrboholské
spojky s radiálou Českobrodskou.
Území bylo nezastavěné, využívané pro zemědělské účely. Území
výrazně ovlivnila výstavba radiály ve stopě historické cesty a trať
železnice.
Metropolitní plán stanovuje vymezení plochy pro rozvoj v návaznosti
na dopravní infrastrukturu v místě.
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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.

Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/610/2106 21593m2

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

Rozvojová plocha 414/610/2108 11618m2

Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/610/2109 13356m2

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

Rozvojová plocha 414/610/2155 67464m2

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/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1
910-630/-/9 Praha – Kolín
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Beranka se strukturou areálu produkce 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 rovinatém terénu podél dálnice D11,
Olomoucká.
Území bylo dlouho nezastavěné. Výrazně bylo ovlivněno výstavbou
dálnice v 80. letech, kdy zde byly vybudovány dvě čerpací stanice.
Metropolitní plán stanovuje vybudování dálničního křížení a v
návaznosti na něj vymezuje plochu pro rozvoj produkčního areálu
na severovýchodě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/611/2340 28459m2

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

Rozvojová plocha 414/611/2352 27993m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5108 LBK Vidrholec - Jirenský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5109 LBK Vidrholec - Jirenský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
 - návrh
610/-/51 Mimoúrovňová křižovatka Beranka (D11) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
910-610/-/51 Mimoúrovňová křižovatka Beranka (D11)
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ R ]
STABILITA : rozvojová

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Sychrov se strukturou areálu produkce 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 rovinatém terénu podél ulice Náchodská.
Území bylo nezastavěné, využívané pro zemědělské účely. V 50.
letech minulého století se objevují první stavby ve formě hal a
skladů.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro možné rozšíření a
pro plochu sběrného dvoru.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/612/2010 2781m2

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

Rozvojová plocha 414/612/2333 106861m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odpadové hospodářství
790/612/1010 Sběrný dvůr Horní Počernice - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-790/612/1010 SD Horní Počernice
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Kbely nové areály se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 19, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Letňany, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
L o k a l i t a  s e  n a c h á z í  n a  r o v i n a t é m  t e r é n u  p o d é l  u l i c e
M l a d o b o l e s l a v s k á .
Území bylo dlouho nezastavěné, využívané pro hospodářské účely
jako pole. Na východě lokality vznikl v 80. letech areál stavebnin.
Významné je napojení na Letiště Kbely a na areál Výstaviště Letňany.
Metropolitní plán stanovuje doplnění areálu se zachováním
vymezených uličních prostranství – ulice Mladoboleslavská a
Beladova.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/613/2058 457778m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 613 - Kbely nové areály generováno 27-11-2015 | 14:27
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Sklady Řeporyje se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu nad Pražským okruhem v
návaznosti na obytnou lokalitu Řeporyje.
Území bylo využíváno pro zemědělské účely. V 80. letech minulého
století území výrazně ovlivnila výstavba Pražského okruhu.
Zástavbu tvoří nízkopodlažní haly a sklady.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro možné rozšíření
zástavby.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 614 - Sklady Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:27
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/614/2065 3953m2

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

Rozvojová plocha 414/614/2417 107486m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/614/2418 2230m2

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/-/1044 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 614 - Sklady Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:27
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Lipence rozvoj se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lipence, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu nad údolím
Lipanského potoka.
Území bylo nezastavěné využívané pro zemědělské využití jako pole.
Metropolitní plán stanovuje vymezení rozvojových ploch s
produkčním využitím.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 615 - Lipence rozvoj generováno 27-11-2015 | 14:27
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/615/2095 196063m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/6 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence II - návrh
720/615/1003 Vodojem Lipence II - návrh

Odpadové hospodářství
790/615/1001 Sběrný dvůr Lipence - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-720/615/1003 VDJ Lipence II
910-790/615/1001 SD Lipence

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/6 Připojení VDJ Lipence II na stávající vodovodní síť

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 615 - Lipence rozvoj generováno 27-11-2015 | 14:27
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
produkční lokality U Vesteckých se strukturou areálu
produkce v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kunratice, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kunratice, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu na křížení Kunratické
spojky a ulice Vídeňské.
Území bylo nezastavěné, využívané pro hospodářské účely jako pole.
Od 80. let dochází k výstavbě hal v pravidelném ortogonálním
rastru. Hlavní příjezdovou cestou s vjezdy je ulice Pramenná, která
rozděluje lokalitu na dva oplocené areály.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

(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 412/616/2063, Rozvojová plocha 414/616/2187, 414/616/2470 tvoří jedno území o rozloze 413229m2, pro které platí:
Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/10 Komunikační napojení terminálu Písnice - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh
621/616/1008 Písnice - návrh
621/616/1008 depo metra Depo Písnice - návrh
621/616/1010 stanice metra Depo Písnice - návrh
621/616/1026 vestibul stanice metra Depo Písnice - návrh

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/616/1001 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Depo Písnice - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/616/1037 Parkoviště P + R - Depo Písnice - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/10 Komunikační napojení terminálu Písnice
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1008 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1008 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1010 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1026 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-623/616/1001 Terminál autobusové dopravy Depo Písnice
910-624/616/1037 Parkoviště P + R - Depo Písnice
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality Na Jelenách se strukturou areálu produkce v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Šeberov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél dálnice D1.
Území bylo nezastavěné, využíváno k zemědělským účelům. Význam
místa vrostl vybudování dálnice D1 a v souvislosti s výstavbou
sídliště Chodov a kolejí. Lokalita ej vymezena ulicí Roztylskou a na
Jelenách, kde je umožněn vstup do území.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu produkce, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky velkého měřítka.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Měřítko veřejného prostranství je velké, mnohde periferní.
6/ Měřítko zástavby je střední až velké. Typickou zástavbou areálů tvoří solitérní budovy obklopené zpevněným prostranstvím.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné produkční lokality a plochy
Zastavitelné produkční lokality jsou lokality pro město vzácné, avšak poskytují pracovní příležitosti a podílí se na hospodářství města významnou měrou,
jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční
a obchodní rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Činnosti s vyšší přípustnou mírou zátěže, zejména výroba a skladování, smíšené výrobní plochy, plochy dopravní a technické infrastruktury a areály pro
obchod, služby a administrativu odpovídající rozvíjenému charakteru lokality, včetně dopravní a technické infrastruktury. Liniové trasy technické
infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s produkčním využitím, veřejná prostranství, parky, veřejná vybavenost, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,
odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
Stavby pro bydlení mohou být v produkční lokalitě umístěny ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech a za podmínky, že neomezí produkční
charakter lokality a nevyloučí potenciál produkčního využití sousedních ploch (v lokalitě).

Nepřípustné využití:
Stavby pro bydlení, veřejnou vybavenost, sport a rekreaci závažně omezující produkční charakter lokality nebo vylučující potenciál produkčního využití
sousedních ploch (v lokalitě); v typu struktury areálu vybavenosti navíc nejsou přípustná zařízení a jiná opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování
závadných chemikálií, těžké strojírenství, asanační služby, výroba závažně rušící sousední plochy v lokalitě apod.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 412/617/2085, Rozvojová plocha 414/617/2034 tvoří jedno území o rozloze 268347m2, pro které platí:
Využití: produkční
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

Rozvojová plocha 414/617/2271 15801m2

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

Rozvojovou lokalitou města se rozumí zastavitelné území, v němž je navrhováno vytvoření zcela nového charakteru za podmínek stanovených pro
jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Zastavitelnost stavebního bloku: nestanovuje se.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

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

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