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STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/3/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinohrady

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je se nachází na mírně svažitém terénu mezi ulicemi
Šrobárova a Ruská a přímo navazuje na Vinohradský hřbitov.
Areál nemocnice vznikl na místě bývalé usedlosti Dolní Stromka
podle projektu Karla Horáka. Nemocnice byla otevřena roku 1902, k
jejímu rozšíření došlo za první republiky a k jednotlivým dostavbám
docházelo od  50. do 70. let. Lokalitu tvoří jeden areál, který je
prostupný a oplocený. Hlavní vjezd do areálu je z ulice Šrobárova.
Součástí areálu je Střední zdravotnická škola a 3. lékařská fakulta
UK.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 620 - Vinohradská nemocnice generováno 27-11-2015 | 14:28



Z09 O [ SF ]
Vinohradská nemocnice - 620

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 620 - Vinohradská nemocnice generováno 27-11-2015 | 14:28



Z09 O [ SF ]
Vinohradská nemocnice - 620

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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/7 Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského) - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/7 Tramvajová trať Kubánské náměstí - Vinohradská (Želivského)
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu U
Tábora se strukturou areálu vybavenosti v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Malešice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém území podél přítoku Rokytky
a na vrchu Tábor.
Původní zástavbou byla usedlost na místě dnešní Jiráskové vily,
později přestavěna na pseudorenesanční zámeček s vilou od
architekta Františka Thomayera. Od 1948 v areálu sídlí zahradnická
škola s botanickou zahradou. Hlavní osou lokality je ulice Pod
Táborem (pojmenovaná dle vrchu Tábor), spojnice Hrdlořez a
Malešic, která lokalitu rozděluje na dvě části. V západní části je areál
Vyšší  policejní školy MV ČR, Střední odborná škola pro
administrativu Evropské unie a SPŠ zeměměřičská, a ve východní
části SOU zahradnická, Jiráskovo vila (zámeček) a botanická
zahradou. Lokalitou protéká Malá Rokytka, která tvoří rybník pod
zámečkem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/621/2292 Zámecký park Malešice  - lokalitní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 29.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.5%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 1.6%

200/ MĚSTO

Další požadavky:
Změnit jméno? Např. Školy a zahrada pod Táborem?
1. Hlavní osou lokality je ulice Pod Táborem (pojmenovaná dle vrchu Tábor), spojnice Hrdlořez a Malešic, která lokalitu rozděluje na dvě
části. V západní části je areál Vyšší policejní školy MV ČR, Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie a SPŠ zeměměřičská, a ve
východní části SOU zahradnická, Jiráskovo vila (zámeček) a botanická zahradou. Lokalitou protéká Malá Rokytka, která tvoří rybník pod
zámečkem.
Původně byl v místě lokality usedlost, přeměněna na vilu (průmyslník Jirásko, odtud Jiráskova vila) a později pseudorenesanční zámeček s vilou
od architekta Františka Thomayera. Od 1948 v areálu sídlí zahradnická škola s botanickou zahradou.
Lokalitu vymezuje z jihu železnice a ze severu ulice Českobrodská.
2. Hlavní osa, veřejný prostor ulice Pod Táborem je definován ploty areálů, v případě zahradnické školy a botanické zahrady zdí s
historickou vstupní bránou.
3. Objekty u ulice Českobrodská ustupující od uzavřené stavební čáry historické zástavby Hrdlořez. Objekty škol jsou 3 - 6 NP a vytváří
část lokality s charakterem parku ve volné zástavbě. Při ulici Pod Táborem se nachází historická budova školy (dnes Střední odborná škola pro
administrativu Evropské unie) a vstup do areálu zahradnické školy se zámeček, skleníky a dalšími objekty.
4. Lokalita je stabilizovaná, územím k transformaci krajinné zátěže je areál mezi železničními tratěmi v jižní části s návazností na park a
nezastavitelnou lokalitu Pole u Malešic.

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

Odůvodnění:
Změnit jméno? Např. Školy a zahrada pod Táborem?
1. Hlavní osou lokality je ulice Pod Táborem (pojmenovaná dle vrchu Tábor), spojnice Hrdlořez a Malešic, která lokalitu rozděluje na dvě
části. V západní části je areál Vyšší policejní školy MV ČR, Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie a SPŠ zeměměřičská, a ve
východní části SOU zahradnická, Jiráskovo vila (zámeček) a botanická zahradou. Lokalitou protéká Malá Rokytka, která tvoří rybník pod
zámečkem.
Původně byl v místě lokality usedlost, přeměněna na vilu (průmyslník Jirásko, odtud Jiráskova vila) a později pseudorenesanční zámeček s vilou
od architekta Františka Thomayera. Od 1948 v areálu sídlí zahradnická škola s botanickou zahradou.
Lokalitu vymezuje z jihu železnice a ze severu ulice Českobrodská.
2. Hlavní osa, veřejný prostor ulice Pod Táborem je definován ploty areálů, v případě zahradnické školy a botanické zahrady zdí s
historickou vstupní bránou.
3. Objekty u ulice Českobrodská ustupující od uzavřené stavební čáry historické zástavby Hrdlořez. Objekty škol jsou 3 - 6 NP a vytváří
část lokality s charakterem parku ve volné zástavbě. Při ulici Pod Táborem se nachází historická budova školy (dnes Střední odborná škola pro
administrativu Evropské unie) a vstup do areálu zahradnické školy se zámeček, skleníky a dalšími objekty.
4. Lokalita je stabilizovaná, územím k transformaci krajinné zátěže je areál mezi železničními tratěmi v jižní části s návazností na park a
nezastavitelnou lokalitu Pole u Malešic.

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s bydlením, zejména všechny služby a obchod rozvíjející udržitelné smíšené území dostupných služeb a zaměstnanosti; dále

Základní požadavky:
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zejména veřejná prostranství, parky, stavby pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka, stavby dopravní a technické infrastruktury, odpovídající
rozvíjenému charakteru lokality. Liniové trasy technické infrastruktury budou umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné spalovny biologického odpadu, zpracování a skladování závadných chemikálií a obdobné činnosti
vhodné a nezbytné k provozu nemocničních a podobných zařízení a služeb. V typu vesnické struktury jsou přípustné stavby a činnosti zemědělského
hospodářství odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.

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

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

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

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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Na Balkáně se strukturou areálu vybavenosti v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Vysočany, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, na východním konci
Žižkova, nad svahem u Vysočan. Ze severu je obklopena
zahrádkářskou kolonií a z východu k ní doléhá cíp parku Na
Krejcárku, skrze který je rekreační lokalita napojena na přírodní osu
vedoucí od Vítkova k Rokytce.
Na dlouho nezastavěném území mezi Novými Vysočany a Chmelnicí
bylo po roce 1960 vystavěno několik sportovních areálů pod
společným oplocením.
Metropolitní plán vymezuje propojení rekreační lokality s Višňovkou
přes dopravní bariéru ulice Spojovací. Dominantou je budova
sokolovny, která tvoří vstup do sportovního areálu z ulice Na
Balkáně.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 622 - Na Balkáně generováno 27-11-2015 | 14:29
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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/-/5097 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 622 - Na Balkáně generováno 27-11-2015 | 14:29
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Černý Most areály se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most, Horní Počernice, Kyje

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 20

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 20

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, je rozdělena Chlumeckou
ulicí na dvě části. Severní část je vymezena železniční tratí, jižní část
lokality vyplňuje prostor mezi Sídlištěm Černý Most a Průmyslovou.
Zemědělské území v severní části se začalo zastavovat až v 70.
letech 20. století v souvislosti s výstavbou Sídliště Černý Most
postupně od západní částí směrem na východ, jižní část lokality byla
zastavována na přelomu tisíciletí v návaznosti na výstavbou tratě
metra. V současné době je lokalita zastavěna převážně obchodními
domy a velkosklady s přilehlými plochami pro parkování.
Metropolitní plán stanovuje vymezení metropolitní třídy, ulice
Chlumecká a základní síť uličních prostranství zajištující
prostupnost lokality.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 623 - Černý Most areály generováno 27-11-2015 | 14:29
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/623/2646 Park před OC CČM - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 414/623/2331 6332m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/-/16 Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská - návrh
610/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
 - návrh
610/-/79 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká
 - návrh
610/-/90 Úprava ulice Chlumecké - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/623/1013 Parkoviště P + R - Černý most I
 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/10 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Horní Počernice připojení - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/16 Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská
910-610/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
910-610/-/79 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká
910-624/623/1013 Parkoviště P + R - Černý most I
910-630/-/12 Praha – Nymburk

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

Nemocnice Na Bulovce - 624
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STRUKTURA MĚSTA : areál vybavenosti

/ O
VYUŽITÍ : obytná

0.68/0.84
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/3/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na jižním svahu údolí propojující pravý břeh
Vltavy s Horní Libní a na návrší navazující na Bílou Skálu.
Původní zástavbou z poloviny 19. století byly usedlosti rozeseté po
svahu - Rokoska, Hejtmanka, Bulovka, Malá a Velká Vaceška, později
se zástavba rozšířila podél ulice Bulovka. V roce 1896 bývalá obec
libeňská postavila nemocnici s 20 lůžky, v letech 1913 až 15 byl
vystavěn pavilon „sporadický“ pro infekční choroby. Další budovy
plánované nové nemocnice byly postaveny v letech 1926 až 1934
podle návrhu architektů ze Stavebního úřadu hl. m. Prahy (Petrů, F.
X. Nevole, Martínek, J. Rosůlek a Roštík). Následovaly další pavilony,
v letech 1934 až 1935 byl vybudován Radioléčebný ústav. Další
pavilony byly vystavěny ve 30. a 40. letech a dále pak 70., 80. letech
a po revoluci v 90. letech. Lokalitu tvoří jeden areál s hlavním
vstupem z ulice Budínova, další vedlejší vstupy z ulic Na Truhlářce,
Bulovka.
Stavební dominantou je zámeček Rokoska a neorokoková
Vychovatelna (1910).
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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/-/4015 LBC Bílá skála - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
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STRUKTURA MĚSTA : areál vybavenosti

/ P
VYUŽITÍ : produkční
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice, Letňany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, na území mezi Sídlišti
Prosek a Letňany, východně od křížení Prosecké radiály s ulicí
Kbelskou. Zemědělské území se začalo zastavovat v roce 1999
obchodním centrem v souvislosti s dobrým dopravním napojení na
radiálu, které se postupně rozšiřovalo směrem na sever k ulici
Veselská. Jižní část byla později dostavována sportovními stavbami,
severní část objekty komerčních areálů.
Metropolitní plán stanovuje vymezení dalších ploch pro možné
rozšíření areálu pro občanskou vybavenost.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/625/2773 Park u OC Letňany - lokalitní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 414/625/2096 179418m2

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

Rozvojová plocha 414/625/2097 13696m2

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

Rozvojová plocha 414/625/2101 33556m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/12 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Letňany - TR Třeboradice přeložka  - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/12 Přeložka vedení 2x110 kV TR Letňany - TR Třeboradice
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Vinoř

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinoř

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Ctěnického potoka na
hranici hlavního města Prahy.
Renesanční zámek nahradil původní gotickou tvrz, který byl součástí
osady Ctěnice, současný vzhled ve stylu klasicizujícího baroka
pochází z 2. poloviny 18. století. Jedná se o zámecký a hospodářský
areál středověkého půdorysu, který tvoří budova zámku kolem
společného dvora 7 hospodářských budov, kočárovna (dnes jízdárna
s přilehlou venkovní ohradou), drábovna, špejchar a sýpka. Součástí
je zámecká zahrada s rybníkem, do 19. století byla osnova parku
barokní. Park je dnes komponován na podélnou osu s ovocnou alejí.
V severovýchodní části areálu je zahradnictví.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/626/2606 Zámecký park Ctěnice - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 40.7%, speciální zahrada - 4%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 626 - Zámek Ctěnice generováno 27-11-2015 | 14:30



Z09 O [ SF ]
Zámek Ctěnice - 626

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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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
U Červenomlýnského potoka se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Ďáblice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, jižně od Červenomlýnského
potoka na spojnici mezi Čakovicemi a Ďáblicemi.
Jedná se o bývalý areál masokombinátu, který byl upraven na
hypermarket a centrálu společnosti Globus. Lokalitu tvoří více
neoplocených areálů. Vstup do areálu je u ulice Kostelecká.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/627/2316 Park u ulice Kostelecká - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 7.4%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 412/627/2302 20551m2

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

Rozvojová plocha 414/627/2537 4083m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3063 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4139 LBC U Červeného mlýna - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/26 Komunikační propojení Kostelecká - Veselská
 - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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
910-630/-/13 Praha – Turnov
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nemocnice Bohnice se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném jihozápadním svahu, jižně od
Čimického údolí.
Areál léčebny vznikl mezi léty 1906 – 1912 podle návrhu Václava
Roštlapila, původních 28 pavilonů s provozními objekty a dnes
zaniklým hřbitovem se v roce 1924 rozšířil o dalších 8 pavilónů v
jihozápadní části. Součástí areálu jsou léčebné pavilony, kostel sv.
Václava, terapeutická farma, divadlo, zahradnictví a provozní
objekty. Lokalitu tvoří jeden areál, hlavní vstup se nachází v ulici
Ústavní, vedlejší vstup je z ulice Čimická. Areál je oplocen, parkově
upravený s částečně symetrickou kompozicí cest, které vybíhají od
vstupního objektu. Hlavní přístupová osa pokračuje kostelem a
pavilóny. Na areál z východu navazují v ulici Pod Čimickým hájem
vily pro zaměstnance.
Dominantou lokality je kostel sv. Václava.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/628/2576 Park Léčebny Bohnice - lokalitní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 90.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/628/1030 Záchytná nádrž Psychiatrická léčebna - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/628/1030 ZN Psychiatrická léčebna
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Ústavy Suchdol se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lysolaje, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v Suchdole v sousedství
areálu ČZU.
První výstavba se v území objevuje kolem 70. let minulého století, do
té doby bylo využíváno pro hospodářské účely jako pole.  Jedná se o
jeden oplocený areál, který tvoří Státní veterinární ústav a ústavy
Akademie věd 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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Zemědělská univerzita se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lysolaje, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v Praze – Suchdole.
Jedná se o kampus České zemědělské univerzity. První objekty
vznikly v 60. letech a kampus se stále rozvíjí. Části kampusu jsou
vymezené plotem. V areálu je arboretum, demonstrační a pokusné
pole. Částečně je areál oplocený.
Důležitá je kompoziční osa z Brandejsova náměstí, jedná se rovněž o
vstupní prostor do areálu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/630/2067 Park v ČZU - místní park

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

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na úpatí a ve svahu vinice sv. Kláry na pravém
břehu Vltavy mezi Botanickou a Zoologickou zahradou.
Převážnou plochu lokality tvoří areál barokního zámku s přilehlou
zahradou, který je ohraničený zámeckou zdí. Zámek byl vystavěn 17.
století v místech původní vesnické šlechtické usedlosti. Barokní
úpravu navrhl Giovanni Domenico Orsi a později Jean Baptiste
Mathey. Zámek slouží Galerii hlavního města Prahy jako muzeum
českého malířství 19. století. Jedná se o uzavřený areál s obvodovou
zdí a dvěma vstupy s dominantou budovy zámku. Do zámeckého
areálu náleží dnes již nefunkční pivovar, mlýn, dvě oranžerie,
konírna a další hospodářské a správní budovy. Součástí lokality je i
areál vinice sv. Kláry.
Zahrada je komponovanou geometrickou kompozicí a skládá se z
několika teras a přilehlého bludiště.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/631/2547 Zámecký park Troja - místní park, interakční prvek ÚSES
123/631/2908 Vinice sv. Kláry - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 9.4%, městský park - 51.2%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 3%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 28.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Císařský mlýn se strukturou areálu vybavenosti v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na levém břehu Vltavy severně od Stromovky na jižní
části původního Císařského ostrova, přiléhá k bývalému areálu
Císařského mlýna.
Na území do poloviny 20. století nezastavěném se postupně
budovala venkovní hřiště se zázemím. Lokalitu tvoří dva areály
vymezené plotem po obou stranách ulice Za Císařským mlýnem, do
které jsou orientované vstupy do areálů.
Ulice Za Císařským mlýnem je osou lokality, propojuje Stromovku s
břehem Vltavy a zajišťuje prostupnost lokalitou.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 632 - Císařský mlýn generováno 27-11-2015 | 14:31



Z09 R [ SF ]
Císařský mlýn - 632

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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2/2/18
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Holešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
1.Lokalita je vymezená ulicí U Výstaviště, parkem Stromovka a
železniční tratí. Výstaviště vzniklo ve východní části Stromovky pro
konání Jubilejní zemské výstavy v roce 1891, byl postaven
Průmyslový palác, Lapidárium a Křižíkova fontána. Areál se rozrostl
o objekty technického zázemí, ale také o pavilon Maroldova
panorama. Za komunismu byl areál přejmenován na Park kultury a
oddechu Julia Fučíka a vznikly další objekty. Areál je v majetku
města, v pronájmu společnosti Incheba.
2.Areál je ohraničený plotem. Kompoziční osou je pokračování ulice
Dukelských hrdinů a pak dvě postranní cesty, které vymezují původní
část Výstaviště z 19. století. Důležitá je historická osa spojující
Stromovku a plynárnu, procházející Křižíkovými pavilony.
3.Zástavbu tvoří historické objekty z 19. století, které tvoří
kompoziční osu navazující na ulici Dukelských hrdinů. Za objektem
Průmyslového paláce osa pokračuje ke Křižíkovým pavilonům z 90.
let, ty dnes v severojižním směru zakončují zastavěnou část areálu, v
některých projektech se počítá s jejich demolicí. V severní části je
zanedbaná část s kolotoči a betonovými nevyužívanými plochami a
nenavazujícími cestami. Ve východní části je několik novějších hal a
plavecký stadion.
4.Potenciál je celková úprava a obnova areálu po vypršení nájemní
smlouvy v roce 2016. Důležité je propojení areálu s parkem
Stromovka, úprava oplocení a navázání na cesty v parku. Kromě
opravy objektů je podstatné úprava veřejného prostoru proti ulici
Dukelských hrdinů a úprava ploch mezi jednotlivými pavilony,
například poměru zpevněných a nezpevněných ploch a jejich
charakteru, aby i tím areál navazoval na Stromovku. V severní části
je ke zvážení vhodnost současného způsobu užívání ve větší míře jen
během Matějské pouti a možnost výrazného začlenění do Stromovky
a obnovy krajinného charakteru. Transformačním územím je
parkoviště před dnešní Tipsport arénou.
(na dané území byl vypracován Materiál k návrhu koncepce
budoucího využití Výstaviště Praha. URM 2013
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/11 Nádraží Holešovice - Výstaviště - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí
910-622/-/11 Tramvajová trať Nádraží Holešovice - Výstaviště
910-622/-/11 Tramvajová trať Nádraží Holešovice - Výstaviště
910-630/063/1030 Praha-Výstaviště
910-630/-/10 Praha – Kralupy nad Vltavou
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Strahovského kláštera se nachází na vrchu Petřínského
kopce. Jedná se o klášterní komplex s přilehlými hospodářskými
objekty a zahrady. Strahovský klášter byl založen pro řád
premonstrátů v roce 1143, jako první byl vystavěn kamenný kostel a
klášter. Barokní přestavbu vedl italský architekt G.D. Orsi, který
postavil nový knihovní sál a budovu opatství vystavil J.B. Mathey. V
polovině 20. století proběhly rekonstrukce pro účely Památníku
národního písemnictví.

Areál je vymezen zdí, průchodnost však zůstává zachovaná. Veřejná
prostranství jsou často vymezena fasádou domů nebo zdí. Jedná se o
jednoduchou nepravidelnou síť ulic s ústředním prostorem
Strahovského nádvoří, která vyúsťuje do Petřínského parku. Uvnitř
klášterního areálu se nachází uzavřené dvory a zahrady.

Jedná se o areál s rostlou zástavbou s nepravidelného půdorysu,
velkou plochu zabírá areálový typ zástavby - klášterní objekt,
nachází se zde i menší měšťanského dom. Měřítko převyšuje několik
sakrálních dominant - kostel sv. Rocha a bazilika Nanebevzetí Panny
Marie. Stavební čára je uzavřená, shodná s čárou uliční.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Hradčany, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu strahovského kopce nad
výraznými svahy přírodního parku Petřín.
Výrazný kopec zvaný Na Skalách byl ze severovýchodní strany
opevněn hradbami, které byly součástí barokních hradeb Prahy.
Stavba opevnění byla dlouho jedinou stavbou v lokalitě, až v
souvislosti s výstavbou prvního dřevěného stadionu (Masarykův) pro
VIII. Všesokolský slet v roce 1926 zde byly vybudovány šatny
uspořádané kolem cvičební plochy. Současné stavby, vybudované v
letech 1960-1965 jako spartakiádní šatny, nyní slouží jako koleje
ČVUT. Kromě neoploceného areálu kolejí se v lokalitě nacházejí
areály nemocnice a menzy.
Stavby jsou komponovány kolem centrální plochy, která je výraznou
východozápadní osou zakončenou na západě Velkým strahovským
stadionem.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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; rekreační lokalitu
Stadion Strahov se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Hradčany, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu strahovského kopce. První
stadion pro VIII. Všesokolský slet (Masarykův stadion) na
nezastavěném území na spojnici usedlosti Hybšmanka a hospody
Závěrka byl vybudován v letech 1925 až 1926 dle projektu A. Dryáka
a byl pro další slet modernizován. Současně byly vybudovány šatny a
další sportovní stadion. Současná podoba nejvýraznější stavby
lokality, Velkého Strahovského stadionu, vznikla v roce 1975 a tvoří
dominantu kompozice zástavby Strahovských kolejí. Do konce 20.
století byli vybudovány další sportovní plochy a stadiony.
Lokalitu tvoří solitéry sportovních stadionu komponované kolem
křížení spojnice Vaníčková s Nad Závěrkou a ulice Zátopkova.
Dominantou lokality je Masarykův stadion s kapacitou 250 000 lidí.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Vojenská nemocnice se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírném svahu nad ulicí Na Petřinách.
Původní Masarykova nemocnice vznikla v roce 1938. Kompozice
počítala s centrální západovýchodní osou a s nádvořím mezi
objekty, západní křídlo u ulice Stamicova nebylo realizováno. Areál
se postupně rozšiřoval o další pavilony, po 2. sv. válce v
severozápadní části, v 70. letech v jihozápadní části. Lokalitu tvoří
jeden areál, který je prostupný a oplocený. Hlavní vjezd do areálu je z
ulice U Vojenské nemocnice, hlavní pěší vstup je z ulice Na
Petřinách.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Břevnovský klášter - 638
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Břevnovský klášter se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu v blízkosti Bílé Hory.
Klášter byl založen jako nejstarší mužský klášter roku 993, současná
stavba byla postavena v roce 1708 dle plánů K. Dietzenhofera v
barokním slohu a byla dokončena v roce 1740. Velkým zásahem do
struktury a do návaznosti areálu na okolí bylo proražení dnešní ulice
Patočkova v 50. letech, kdy byla zbourána zeď kláštera a několik
objektů. Mezi léty 1951 – 1990 byl klášter rozpuštěn a objekt sloužil
jako Archiv ministerstva vnitra. V letech 1991 – 93 byl
rekonstruován a obnoven. Lokalitu tvoří dva areály – areál kláštera s
přilehlou zahradou a areál Břevnovského hřbitova. Do lokality patří
přilehlé volně přístupné sady s rybníky. Hlavní vstup do areálu
kláštera je orientován z parku na jižní straně, vedlejší vstup na
západní straně z parku U Břevnovského kláštera a severní vstup z
ulice Na Větrníku. Vstup do areálu hřbitova je z jižní strany, z ulice U
Vojtěšky. Areál Břevnovského kláštera obsahuje barokní budovy
kláštera, chrám sv. Markéty, nový konvent a prelaturu a objekty v
zahradě. Součástí barokní kaskádovité kompozice je oranžerie v ose
kláštera, pavilon Vojtěška a gloriet Josefka.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/638/2137 Zahrady Břevnovského kláštera - lokalitní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 5.4%, městský park - 44.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.5%,
městský sad - 38.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.7%, vodní plocha a vodní tok - 2.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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/-/5194 LBK Pod Vypichem - Střešovické skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nemocnice Motol a Na Homolce se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Košíře, Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v jižním svahu, pod usedlostí Šafránka, leží na
území ohraničeným Motolským hájem a parkem Motolské rybníky
podél Motolského potoka.
Nejstarším objektem na území je dnešní pavilon infekčních
hepatitid, který byl postaven podle projektu Rudolfa Kvěcha z roku
1936. V areálu dále vznikly jednopodlažní pavilony podél diagonální
cesty a v jižní části při ulici v Úvalu. Nejvýznamnějšími objekty jsou
dva velké monobloky, starší „Dětská nemocnice“ z 60. let 20. století
a hlavní budova pro dospělé z přelomu 80. a 90. let 20. století.
Nemocnice Na Homolce vznikla letech 1984 - 1989 jako účelové
zdravotnické zařízení pro vysoké komunistické funkcionáře.
Nazývala se tehdy Státní ústav národního zdraví. Lokalitu tvoří dva
nemocniční areály oddělené ulicí Roentgenova - Šafránecká. Hlavní
vstup do Nemocnice v Motole je v ulici Kukulova, do nemocnice
Homolka ze slepé části ulice Roentgenova.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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.

Transformační plocha 412/639/2158 58503m2

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

Stabilizovanou lokalitou města 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 639 - Nemocnice Motol a Na Homolce generováno 27-11-2015 | 14:32



Z09 O [ SF ]
Nemocnice Motol a Na Homolce - 639

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/32 Vypich - Nemocnice Motol - Motol - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/32 Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Zličín Metropole se strukturou areálu vybavenosti 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 podél Rozvadovské spojky a
ulice Řevnické.
Jedná se o území, které bylo dlouho nezastavěné, využívané k
hospodářským účelům jako pole. V souvislosti s výstavbou spojky
zde vznikají tři velké obchodní centra – Metropole Zličín,
hypermarket Globus a AVION Shopping Park. Vjezdy do areálu jsou z
ulice Řevnická.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/640/2688 Hřbitov ve Stodůlkách - 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 - 0.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 414/640/2067 66810m2

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

Rozvojová plocha 414/640/2639 18571m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4122 LBC Stodůlky - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
 - návrh
610/-/99 Úprava mimoúrovňové křižovatky Zličín včetně kolektorových komunikací - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/640/1006 vestibul stanice metra Zličín - jižní vestibul - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem) - návrh
624/640/1021 Parkoviště P + R - Zličín II při ul. Ringhofferova
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/640/1005 Vodojem Kopanina - územní rezerva; 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/8 Komunikace Západního Města „V71“
910-624/139/1030 Parkoviště P + R - Zličín (objektové parkoviště s autobusovým terminálem)
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; obytnou lokalitu
Na Skalicích se strukturou areálu vybavenosti v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží v rovinatém terénu severozápadně od Radotínského
údolí.
Je tvořena jedním areálem, který vznikal na zemědělské půdě od 60.
let 20. století, zástavba se zvolna utvářela do 80. let. Areál sloužil
jako kasárna pro Hlavní správu Pohraniční stráže a ochrany státních
hranic.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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:
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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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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/-/15 Vedení 1x400 kV TR Prosenice - TR Řeporyje
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Chuchelské závodiště se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lahovice, Radotín, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na levém břehu Vltavy jižně od Velké Chuchle a
východně od přírodního parku Nad Závodištěm.
Původně zemědělské území v údolní nivě Vltavy se začalo užívat jako
závodiště již roku 1906, postupně byly vybudovány tribuny a stáje
koní. Původní secesní tribuna byla nahrazena železobetonovou
tribunou.  Závodiště je v záplavové zóně a je pravidelně zasaženo
povodněmi. Areál závodiště je přístupný z ulice Radotínská. V
lokalitě se nachází enkláva rodinných domů, se vstupy
orientovanými do ulice Radotínská.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/102 Úprava ulice Radotínské, nová žel. zast. Praha - Velká Chuchle
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/102 Úprava ulice Radotínské, nová žel. zast. Praha - Velká Chuchle
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/872/1029 Praha-Velká Chuchle
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Ledárny Braník se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

Další požadavky:
Nestanovuje se.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hodkovičky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita leží na pravém břehu Vltavy pod západním svahem
přírodního parku Branický pivovar.
První zástavbou byl areál Branických ledáren, který byl vybudován v
letech 1909 až 1911.  Led zde byl uskladněn po celý rok. Provoz
ledáren byl ukončen v roce 1954 v souvislosti s výstavbou Vltavské
vodní kaskády. Zástavba byla postupně doplňována o stavby
sportovního a rekreačního využití. Součástí lokality je areál se
skleníky.
Metropolitní plán stanovuje vymezení plochy určené k přeměně na
rekreační využití.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/643/2458 Park u Vršovické vodárny - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 3.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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“:

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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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 412/643/2151 45181m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1061 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4088 LBC Pod lékárnou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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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min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
U Kunratického potoka se strukturou areálu vybavenosti 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 v údolí Kunratického potoka na sever od Jižní
spojky, na rozhraní Braníka a Krče.
Nezastavěné, převážně zemědělské území na spojnici Krčského
zámku s Vltavou změnilo výrazně charakter v 80. letech 20. století v
návaznosti s vybudováním Jižní spojky, podél které na západní části
lokality vznikly areály. Po ukončení výstavby okruhu nastala
postupná konverze území na sportovní areály s venkovními hřišti.
Lokalitu tvoří několik oplocených areálů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/644/2510 Park Za Mlýnem - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 5.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.4%, vodní plocha a vodní tok - 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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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:
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512/-/3017 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3021 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4065 LBC Park Za Mlýnem - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4082 LBC Pod Ryšánkou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D1 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/644/1049 Suchý poldr Ryšánka - návrh

Odkanalizování
730/644/1029 Záchytná nádrž Ryšánka - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/644/1049 SUP Ryšánka
910-730/644/1029 ZN Ryšánka
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Nemocnice Krč se strukturou areálu vybavenosti v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Kunratice, Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, západně od Krčského lesa,
v údolí Kunratického potoka.
Původní zemědělské území podél cesty do Horní Krče byla zastavěna
až v 20. století. Thomayerova nemocnice (původně Ústav sociální
péče hl. m. Prahy) vznikla v letech 1926 až 1928 dle návrhu
architekta Bohumíra Kozáka. V pozdějších letech se areál nemocnice
rozšířil na jih a v 70. letech vzniklo samostatné pracoviště IKEM,
které od 90. let sídlí v nové budově. Lokalita se skládá ze dvou
areálů, hlavní vstupy jsou z ulice Vídeňská. Kompozici původní
zástavby tvoří parkově upravené čtvercové náměstí mezi pravidelně
rozmístěnými pavilony, zelený pás za jižní stranou domů a
trojúhelníkový park za bočními jižními pavilony.
Významným objektem v lokalitě je kaple sv. Václava, která se
nachází v severní části.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/645/2417 Park Thomayerovy nemocnice - místní park
123/645/2128 Park za Thomayerovou nemocnicí - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 4.9%, 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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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/-/2004 RBC Kunratický les - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/645/1004 Nádrž Thomayerova nemocnice - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou lokalitu
Ústavy AV v Kunraticích se strukturou areálu vybavenosti
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Kunratice, Libuš

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu u Libuše.
Území bylo nezastavěné, využívané pro hospodářské účely. V 70.
letech dochází k výstavbě areálu s pravidelnou kompozicí budov a
volného prostranství se vstupní branou ze západu, z dnešní ulice K
Výzkumným ústavům.  Postupně byl doplňován dalšími stavbami.  V
areálu se nachází Biotechnologický, Fyziologický a Mikrobiologický
ústav a Ústav experimentální medicíny a Ústav Molekulární
genetiky. Lokalitu tvoří jeden uzavřený areál.
Metropolitní plán stanovuje vymezení plochy pro případné rozšíření
areálu 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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, 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 414/646/2191 46300m2

Využití: obytná
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/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kunratice, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kunratice, Libuš, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu, východně od Modřanské
rokle v blízkosti stanice metra Depo Písnice.
Na původně zemědělském území mezi Libuší a Paběnicemi
(Babenice) byli v druhé polovině 20. století postaveny areály
písnického masokombinátu a drůbežárny Libuš. Po jejich zániku
areál koupila vietnamská firma a v současné době je zde obchodní a
kulturní centrum. Lokalitu tvoří dva areály pod společným oplocením
s vjezdem a vstupem se západní strany areálu z ulice V Lužích.
Zástavbu tvoří bývalé výrobní haly.
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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:
Propojení - ulice V Lužcích a ulice Vídeňská.

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

Odůvodnění:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 414/647/2270 11661m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/107 Východní obchvat Písnice - návrh
610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/14 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Písnice připojení - návrh
760/647/1014 Transformační stanice 110/22kV  Písnice - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/107 Východní obchvat Písnice
910-610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/647/1014 TR 110/22 kV Písnice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/14 Vedení 2X110 kV - připojení TR Písnice
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2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Nusle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném severovýchodním svahu nad údolím
Botiče.
Původní zástavbu tvořil statek Reitknechtka v jižní části lokality, na
svahu nad Michlí. Usedlost sloužila zemědělské výrobě až do pol. 20.
století a, byť s jiným využitím, zde stojí dodnes. V druhé polovině 20.
století se na severu lokality v souvislosti s výstavbou Družstevního
ochozu vystavěly areály škol, které doplňují venkovní hřiště s
provozními budovami TJ Pankrác. Lokalitu tvoří více oplocených
areálů, vstupy do areálu jsou z ulice Sdružení a Družstevní ochoz.
Metropolitní plán stanovuje propojení uličního prostranství
navazující na stávající uliční síť.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/648/2303 Reitknechtka - lokalitní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, městský park - 24.5%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 2.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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.

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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(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 412/648/2113 54774m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/648/5128 41470m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/97 Úprava křižovatky 5. května - Na Strži
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Eden se strukturou areálu vybavenosti v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita lež na rovinatém terénu mezi Vinohradským a Bohdaleckým
kopcem severně od Nových Vršovic. Původní krajina mezi spojnicí
Vršovic a Strašnic se začala zastavovat až v 50. letech 20. století,
kdy byl jsem převezena a smontována tribuna fotbalového hřiště z
Letné. Nový stadion Fotbalového klubu Slavie (Dynamo) zde otevřeli
v roce 1953. Již v 70. letech přestal stadion vyhovovat a plánovala se
výstavba nového stadionu, který byl nakonec vystavěn až v roce
2008. V 70. letech začala výstavba plaveckého stadionu a další
občanské vybavenosti sloužící pro rozrůstající se Vršovice a
Strašnice.

Lokalita se skládá s více areálů. Strukturu tvoří velké bloky s nízkou
zastavěností vymezené plotem
Stavební čára je volná, uliční čára definována plotem nebo fasádou.
Uliční a stavební čára neleží na sobě.

Veřejné prostranství lokality tvoří předprostor fotbalového a
plaveckého stadionu, který splývá s neoplocenou předzahrádkou
staveb a tvoří souvislé prostranství.
Strukturu tvoří haly a solitéry obklopené hřištěm a nezpevněnými
plochami, měřítko zástavby převážně střední.
Lokální dominantou je stavba fotbalového stadionu (multifunkční
aréna) -  Synotyp Aréna.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/33 Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu
910-622/-/33 Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická
910-630/684/1012 Praha-Eden
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U Hostivařské přehrady - 650
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STRUKTURA MĚSTA : areál vybavenosti

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

0.07/0.08
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ SF ]
STABILITA : stabilizovaná

flexibilní

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
U Hostivařské přehrady se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 15

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Měcholupy, Hostivař

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu ostrohu nad Hostivařskou
přehradou.
Zástavbu tvoří prostupný areál s rekreačními objekty (chatky se
zázemím) založený v 70. letech 20. století, který byl postupně
doplňován oplocenými hřišti a zázemím hřišť. Lokalitu tvoří jeden
oplocený areál. Vstup do areálu je z ulice Turínská.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Kyjské skleníky se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Rokytky, v území vymezeném železniční
dráhou ze severu a tokem Rokytky z jihu.
První zástavba v lokalitě vznikla podél spojnice nouzové kolonie Za
Horou s Hloubětínem, na východě u Kyjí vznikl v druhé pol. 20.
století areál se skleníky.
Metropolitní plán stanovuje vytvoření sportovně-rekreačního zázemí
v návaznosti na park Údolí Rokytky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 5.6%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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 412/651/2124 136732m2

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

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

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/753/1006 Protipovodňové opatření plošné Rokytka 2 (Smetanka) - 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 651 - Kyjské skleníky generováno 27-11-2015 | 14:34
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U Libeňského plynojemu - 652
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STABILITA : transformační

2/2/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality U Libeňského plynojemu se strukturou
areálu vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírně svažitém terénu, severně od hřebene
Vítkovského kopce.
Na území s několika usedlostmi na spojnici Karlína s Hloubětínem
byl postaven plynojem v roce 1932 jako důsledek industrializace
okolních čtvrtí, které už nestačila zásobovat plynárna v Michly. V
průběhu 20. století vzniklo v lokalitě několik dalších areálů –
Zahrádková osada, Stadion Mládeže a několik sportovních hřišť.
Metropolitní plán stanovuje vytvoření rekreačního zázemí pro
obytné lokality.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 652 - U Libeňského plynojemu generováno 27-11-2015 | 14:34
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/652/2491 Park Ke kouli - místní park

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 16.1%, městský park - 4.9%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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.

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

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

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 652 - U Libeňského plynojemu generováno 27-11-2015 | 14:34
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(5) Plochy produkce a infrastruktury zpravidla areálového typu
Pro tuto skupinu ploch platí následující obecné zásady „jak stavět“:
V souladu s charakterem stávající zástavby nebo navrženého typu struktury lokality v níž se plochy nachází, respektovat veřejná prostranství v případech
kdy jsou vymezena, vycházet ze zastavitelnosti stávající případně navazujícího stavebního bloku.

Transformační plocha 412/652/2128 77755m2

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

Transformační plocha 412/652/2139 47796m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační; obytné
lokality Pelc-Tyrolka se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním, mírně svažitém břehu Vltavy na
úpatí skalnatých masivů Bílé Skály a Jabloňky.
Původní zástavbu tvořily usedlosti – hostince a venkovská sídla
(Hofmanka, Pelz, Tyrolka), které vznikaly kolem vinic ve svazích.
Větší rozvoj v území nastal až ve 20. století především výstavbou
nového Trojského mostu (dnešní most Barikádníků) s novou tratí
tramvaje, která měla smyčku právě na Pelc-Tyrolce. V 80. letech
došlo k výstavbě magistrály a s tím souvisejících mimoúrovňových
sjezdů z mostu. Původní usedlosti z velké části zanikly při přípravách
pro stavbu mostu a vysokoškolského areálu budovaného podle
návrhu Karla Pragera v letech 1974 – 1980.  Kampus podle plánu
Pragera však nikdy nebyl zcela dostavěn, fragmenty zástavby
představují areál kolejí UK 17. listopadu a Matematicko-fyzikální
fakulty UK.
Metropolitní plán stanovuje doplnění zástavby vysokoškolského
kampusu. Dále vymezuje stanovení metropolitní třídy, ulice V
Holešovická a uliční propojení stávajících budov východozápadním
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

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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

(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 412/653/2031 190690m2

Využití: obytná

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

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

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5095 LBK Trojská - Bílá skála - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
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min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Trojská brána se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7, Praha 8, Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolní nivě Vltavy, jižně od Trojských svahů.
Původní ostrov mezi Trojou a Holešovicemi (Holešovický ostrov) v
záplavovém území řeky zůstal převážně nezastavěný, v druhé pol.
20. století vznikaly postupně u tramvajového mostu a mostu
Barikádníků venkovní hřiště a přilehlé provozní budovy.
Metropolitní plán stanovuje vytvoření rekreačního zázemí, vymezuje
základní pěší propojení podél břehu Vltavy a napojení na okolní
obytné lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/750/2482 Trojské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 35.6%, parkové sportoviště - 9%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
2.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 1.5%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet strukturu areálu vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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.

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

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

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

Transformační plocha 412/654/2144 209000m2

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

Krajina a parky
Transformační plocha 411/654/5239, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 285391m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/23 Tramvajová smyčka Trojský most  - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/654/1036 Záchytné parkoviště Troja
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/-/3 Vodní tok Park vodních sportů Praha - návrh
711/654/4 Vodní tok Park vodních sportů Praha - návrh

Odkanalizování
730/654/1012 Záchytná nádrž Povltavská - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/23 Tramvajová smyčka Trojský most
910-622/-/23 Tramvajová smyčka Trojský most
910-624/654/1036 Záchytné parkoviště Troja

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/654/1012 ZN Povltavská
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Vypich se strukturou areálu vybavenosti
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v mírně svažitém terénu podél ulice Bělohorská.
Území v minulosti sloužilo jako vojenské cvičiště, kde se konaly
vojenské přehlídky. V době spartakiád se místo využívalo i jako
stanové město. V 70. letech v návaznosti na studentské koleje na
severu lokality vznikl sportovní areál s hřišti. V době výstavby metra
A území podél Bělohorské sloužilo jako zázemí stavby a skládka.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 655 - Vypich generováno 27-11-2015 | 14:34



Z09 R [ T ]
Vypich - 655

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 655 - Vypich generováno 27-11-2015 | 14:34



Z09 R [ T ]
Vypich - 655

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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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 412/655/2005 126484m2

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

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

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4185 LBC Vypich - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5172 LBK Obora Hvězda - Vypich - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/655/1006 Vodojem Vypich - územní rezerva; 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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INDEX VYUŽITÍ
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STABILITA : transformační

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Rekreační areál Řeporyje se strukturou
areálu vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje, Třebonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu v návaznosti na Řeproyje, na
jihu je vymezena železnicí a ze západu Pražským okruhem.
Území bylo dlouho nezastavěné, využívané pro hospodářské účely
jako pole. V 80. letech zde vznikla betonárka, produkční areál je dnes
zachován pouze západně od rekreačního areálu Řeporyje.
Metropolitní plán stanovuje vytvoření rekreační zázemí v návaznosti
na obytnou rozvojovou lokalitu Jihozápadního města.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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 lokalitou města se rozumí znehodnocené zastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem, předpokládající
rozsáhlé , popřípadě celkové změny v utváření území nebo jeho využití za podmínek stanovených pro jednotlivé plochy.

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

Základní požadavky:
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Transformační plocha 412/656/2119, 412/656/2261, 412/656/2262, 412/656/2263, 412/656/2264, 412/656/2265, Rozvojová plocha 414/656/2523,
414/656/2524 tvoří jedno území o rozloze 238002m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/31 Vlečka třídícího centra Řeporyje
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
produkční lokality Mezichuchlí se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malá Chuchle, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu v nivě levého břehu Vltavy
pod svahy Chuchelského háje, na území vymezeném železniční tratí
na Beroun a Strakonickou.
Území bylo nezastavěné, využívané pro zemědělské účely.
Metropolitní plán vymezuje plochu pro zástavbu s produkčním
využitím, přednostně pro výstavbu komerčních areálů a vymezuje
uliční prostranství ve formě propojení pevnou trasou, spojující ulici
Strakonickou s Mezichuchelskou.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

Další požadavky:
Mezichuchlí – MČ požaduje propojení Malé a Velké Chuchle lokalitou městskou zástavbou

(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 412/657/2068 126266m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
 - návrh

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

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
910-630/-/6 Praha – Beroun
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; rekreační
lokality Zabitý kopec se strukturou areálu vybavenosti v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Čakovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Miškovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na kopci nedaleko obce Miškovice.
Jedná se o bývalý vojenský prostor, v letech 1973–1992 byla na kopci
základna protivzdušné raketové obrany hlavního města Prahy. Dnes
je území opuštěné a zalesněné.
Metropolitní plán stanovuje využití pro rekreační účely.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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 412/658/2222, 412/658/2223, Rozvojová plocha 414/658/2048 tvoří jedno území o rozloze 76858m2, pro které platí:
Využití: rekreační

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

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

Základní požadavky:
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Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se
Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; obytné
lokality Housle se strukturou areálu vybavenosti v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lysolaje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lysolaje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v rovinatém terénu nad jižní stranou údolí
Lysolajského potoka a severně od údolí Šáreckého a Nebušického
potoka, západně od Lysolají.
Území bylo využíváno pro hospodářské účely jako pole.
V Metropolitním plánu je lokalita vymezena přednostně pro stavbu
kláštera.
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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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál rozvojové lokality.

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

(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 414/659/2202 39867m2

Využití: obytná
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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: občanská vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; rekreační
lokality Šeberov rozvoj rekreace se strukturou areálu
vybavenosti 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 východně od Hrnčířských
rybníku podél spojnice Šeberova a Hrnčířů.
Území bylo využíváno pro hospodářské účely jako pole.
Metropolitní plán stanovuje vytvoření rekreačního zázemí pro okolní
obytné lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.

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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Zastavitelné rekreační lokality a plochy
Zastavitelné rekreační lokality jsou lokality pro město vzácné, poskytují prostor pro aktivní i pasivní odpočinek a podílí se významnou měrou na kvalitě
života obyvatel města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu této specifické role. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Oddych, sport, rekreace a relaxace člověka, včetně dopravní a technické infrastruktury, vhodné nebo nezbytné k obslužnosti obvyklých a přípustných
staveb, činností a zařízení, odpovídajících rozvíjenému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve městě (parků) omezuje
zastavění budovami.

Přípustné využití:
Stavby a zařízení slučitelné s rekreačním využitím odpovídající předepsanému charakteru lokality, zejména typu jeho struktury, který v případě krajiny ve
městě (parků) omezuje zastavění budovami. Stavby technické infrastruktury, odpovídající rozvíjenému charakteru lokality.
V typu struktury areál vybavenosti jsou přípustné stadiony a velkokapacitní stavby pro sport. V typu struktury parkový areál jsou přípustné stavby a
činnosti rozvíjejících stávající využití areálu (pavilony v zoo, skleníky v botanické zahradě apod.). Liniové trasy technické infrastruktury budou
umísťovány ve vzájemné koordinaci v rámci uličních prostranství. Mimo uliční prostranství budou ukládány pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných
případech.

Nepřípustné využití:
Výroba a skladování, ubytování, bydlení; dále veřejná vybavenost nezahrnující oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; dále stavby, zařízení a jiná
opatření sloužící pro těžbu, hutnictví, zpracování závadných chemikálií, těžké strojírenství, velkochov, asanační služby a podobné stavby svým provozem
neodpovídající rozvíjenému charakteru lokality. V typu struktury parkové prostranství jsou nepřípustné budovy bezprostředně nesouvisející s
nestavebním účelem parku. V typu struktury parkový les jsou nepřípustné všechny budovy s výjimkou budov nezbytných pro údržbu lesa, provoz lesního
hospodářství, rekreačních přístřešků, útulen, pozorovatelen 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 414/660/2183 162224m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Vytvářet plnohodnotnou 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

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: rekreační vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

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
Naplňovat potenciál zastavitelné; rozvojové; produkční
lokality U Čestlického areálu se strukturou areálu
vybavenosti v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Křeslice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na rovinatém terénu podél Černého potoka
východně od dendrologické zahrady v Průhonicích.
Území bylo využíváno pro hospodářské účely jako pole.
Metropolitní plán stanovuje vymezení ploch pro rozvoj občanského
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

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 vybavenosti, doplňovat zástavbu v souladu s charakterem lokality za podmínek:
1/ Strukturu tvoří zpravidla bloky, které spolu provozně souvisí.
2/ Stavební čára je zpravidla otevřená nebo volná.
3/ Uliční čára je zpravidla definována plotem nebo zdí nebo není definována.
4/ Stavební čára zpravidla není shodná s uliční čárou.
5/ Prostranství v areálu může být neveřejné, při zachování (byť omezené) veřejné přístupnosti. Stejně tak ale může být celý areál zcela otevřený a
prostupný (areály obchodní).
6/ Měřítko zástavby je převážně střední až velké. Typickou zástavbou areálů jsou solitérní budovy s přiléhajícími parkovišti, u rekreačních areálů velké
stadiony a provozní budovy venkovních hřišť.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet zastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.
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 414/661/2084 18790m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:
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800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalita veřejné vybavenosti, konkrétní využití: komerční vybavenost. V lokalitách veřejné vybavenosti se umisťují převážně stavby a zařízení
veřejné vybavenosti daného druhu včetně související technické a dopravní infrastruktury, další přípustné stavby a zařízení lze umístit za
podmínky, že neomezují využití lokality pro veřejnou vybavenost a nezasahují nepřiměřený podíl její plochy.

Základní požadavky:

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