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Hlavní nádraží - 665

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.2/0.2
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinohrady

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Metro
621/-/2 Trasa metra II.D - návrh

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

Kolektor
770/-/14 Kolektor 2. kategorie Žižkov II - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/14 Kolektor Žižkov II

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 665 - Hlavní nádraží generováno 27-11-2015 | 14:37
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Trať Nové Spojení - 666

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.05/0.05
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Nové Spojení se strukturou lineární v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň, Vysočany, Žižkov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 666 - Trať Nové Spojení generováno 27-11-2015 | 14:37
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5099 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/666/1016 železniční stanice/zastávka Praha-Karlín - návrh

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 666 - Trať Nové Spojení generováno 27-11-2015 | 14:38
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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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/16 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany
910-630/666/1016 Praha-Karlín
910-630/-/9 Praha – Kolín

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 666 - Trať Nové Spojení generováno 27-11-2015 | 14:38
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Trať Lysá nad Labem I. - 667

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.02/0.02
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Lysá nad Labem I. se strukturou lineární v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kyje, Libeň, Vysočany

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 8, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 8, Praha 9

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 667 - Trať Lysá nad Labem I. generováno 27-11-2015 | 14:38
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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 - 2.3%, parkový les na lesních pozemcích - 2%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4103 LBC Prosecká - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5032 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Železniční doprava
630/-/103 RS 4 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - územní rezerva
630/-/11 Praha – Liberec - územní rezerva
630/667/1024 železniční stanice/zastávka Praha-Rajská zahrada - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/12 Praha – Nymburk
910-630/667/1024 Praha-Rajská zahrada
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Chlumecká - 668

Z
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/6/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Chlumecká se strukturou lineární 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
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/79 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká
 - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/79 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Ocelkova - Chlumecká
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Trať Lysá nad Labem II. - 669
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.02/0.02
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Lysá nad Labem II. se strukturou lineární v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Počernice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 20
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Železniční doprava
630/-/25 Konvenční železniční trať Vlečka průmyslové oblasti Horní Počernice I - přestavba

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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630/-/26 Konvenční železniční trať Vlečka průmyslové oblasti Horní Počernice II - přestavba

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/67 Podjezd pod železniční tratí Praha - Lysá nad Labem v ul. Bystrá
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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Trať Neratovice - 670
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.03/0.03
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kbely, Satalice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 19, Praha-Satalice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 19
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.02/0.02
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Letňany, Třeboradice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha-Čakovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 671 - Nádraží Čakovice generováno 27-11-2015 | 14:38



Z10 P [ S ]
Nádraží Čakovice - 671

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 671 - Nádraží Čakovice generováno 27-11-2015 | 14:38



Z10 P [ S ]
Nádraží Čakovice - 671

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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3034 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 671 - Nádraží Čakovice generováno 27-11-2015 | 14:38



Z10 P [ S ]
Nádraží Čakovice - 671

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/13 Praha – Turnov
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/21
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Kralupy nad Vltavou se strukturou lineární v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Libeň, Sedlec

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9
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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 - 0.1%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Železniční doprava
630/-/19 Konvenční železniční trať Vlečka Holešovického přístavu - přestavba
630/672/1020 železniční stanice/zastávka Praha-Libeň U Kříže - návrh

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
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
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/10 Praha – Kralupy nad Vltavou
910-630/672/1020 Praha-Libeň U Kříže
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Buštěhradská dráha - 673
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín,
Vokovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7
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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 - 4.8%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

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

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

Rozvojová plocha 414/673/2575 5899m2

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/11 Komunikační propojení  Evropská - Svatovítská - návrh
610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí - návrh

Železniční doprava
630/673/1021 železniční stanice/zastávka Praha-Liboc - návrh
630/673/1025 železniční stanice/zastávka Praha-Ruzyně - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Zásobování elektrickou energií
760/-/1 Nadzemní elektrické vedení 110kV TNS Liboc připojení - návrh
760/673/1006 Trakční napájecí stanice 110/22kV  Liboc - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.

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

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/11 Komunikační propojení Evropská - Svatovítská
910-610/-/72 Propojení ulice Železničářů a Nové Strojnické včetně podjezdu pod tratí
910-630/063/1030 Praha-Výstaviště
910-630/673/1021 Praha-Liboc
910-630/673/1025 Praha-Ruzyně
910-630/-/8 Praha – Kladno

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/673/1006 TNS 110/22 kV Liboc

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/1 Vedení 2X110 kV - připojení TNS Liboc
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Pražský semmering I. se strukturou lineární v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Radlice, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5
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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

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1015 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4112 LBC Pod školou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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 - návrh
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Železniční doprava
630/674/1013 železniční stanice/zastávka Praha-Hlubočepy zastávka - návrh
630/674/1015 železniční stanice/zastávka Praha-Jinonice - návrh
630/674/1018 železniční stanice/zastávka Praha-Konvářka - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/39 Komunikační propojení Radlická - Klikatá
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/674/1013 Praha-Hlubočepy zastávka
910-630/674/1015 Praha-Jinonice
910-630/674/1018 Praha-Konvářka
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Pražský semmering II. se strukturou lineární v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Motol, Řepy, Stodůlky, Zličín

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

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17, Praha 5
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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

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3068 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3096 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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 - návrh
610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
910-610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí
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Rozvadovská spojka - 676

Z
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky, Třebonice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3070 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/99 Úprava mimoúrovňové křižovatky Zličín včetně kolektorových komunikací - návrh

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Trať Rudná - 677
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5150 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Trať Rudná - 677

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/6 Praha – Beroun

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 677 - Trať Rudná generováno 27-11-2015 | 14:40
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Nádraží Řeporyje - 678

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.08/0.08
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řeporyje

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 678 - Nádraží Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:40
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Nádraží Řeporyje - 678
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Nádraží Řeporyje - 678

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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5188 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/31 Konvenční železniční trať Vlečka třídícího centra Řeporyje - návrh

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 678 - Nádraží Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:40
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Nádraží Řeporyje - 678

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 678 - Nádraží Řeporyje generováno 27-11-2015 | 14:40
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Barrandovský a Zlíchovský most - 679

Z
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Barrandovský a Zlíchovský most se strukturou lineární v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 679 - Barrandovský a Zlíchovský most generováno 27-11-2015 | 14:40
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Barrandovský a Zlíchovský most - 679

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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5149 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 679 - Barrandovský a Zlíchovský most generováno 27-11-2015 | 14:40
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Barrandovský a Zlíchovský most - 679

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, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/-/6 Praha – Beroun

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 679 - Barrandovský a Zlíchovský most generováno 27-11-2015 | 14:40
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Trať Beroun - 680

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Malá Chuchle, Smíchov

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 680 - Trať Beroun generováno 27-11-2015 | 14:40
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Trať Beroun - 680
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Trať Beroun - 680

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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5149 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Železniční doprava
630/680/1002 železniční stanice/zastávka Praha-Zlíchov - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/6 Praha – Beroun
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Nádraží Radotín - 681

Z
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.03/0.03
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/102 RS 3 Praha – Plzeň (SRN) - územní rezerva
630/-/18 Konvenční železniční trať Vlečka Českomoravský cement Radotín - přestavba
630/-/20 Konvenční železniční trať Vlečka Kondor Radotín - přestavba

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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630/681/1023 železniční stanice/zastávka Praha-Radotín sídliště - 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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/681/1023 Praha-Radotín sídliště
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Nádraží Zbraslav - 682
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.02/0.02
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zbraslav

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Pražská spojovací dráha - 683
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.01/0.01
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Pražská spojovací dráha se strukturou lineární v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Nusle, Smíchov, Vinohrady, Vršovice, Vyšehrad

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 5

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 2, Praha 4, Praha 5
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5137 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/18 Komunikační propojení Čiklova - Otakarova - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Odkanalizování
730/-/7 sběrač Folimanka, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/18 Komunikační propojení Čiklova - Otakarova
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Pankrác
910-630/039/1031 Praha-Výtoň
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov
910-630/-/5 Praha – Benešov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
930-770/-/12 Kolektor Smíchov III
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Nádraží Vršovice a Strašnice - 684
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.08/0.08
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Nádraží Vršovice a Strašnice se strukturou lineární v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Nusle, Strašnice, Vršovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu - návrh
610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
 - návrh
610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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 - návrh
610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
 - návrh

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

Železniční doprava
630/684/1012 železniční stanice/zastávka Praha-Eden - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/103 Úprava ulic U Slavie/U Vršovického hřbitova včetně žel. podjezdu
910-610/-/12 Komunikační propojení Bartoškova - U Seřadiště - Moskevská
910-610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
910-610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
910-622/-/33 Tramvajová trať Záběhlická - Bohdalec - Eden - Vršovická
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/684/1012 Praha-Eden
910-630/685/1022 Praha-Michle
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.15/0.15
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Odstavné nádraží Michle se strukturou lineární v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Strašnice, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 685 - Odstavné nádraží Michle generováno 27-11-2015 | 14:42



Z10 P [ S ]
Odstavné nádraží Michle - 685

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 685 - Odstavné nádraží Michle generováno 27-11-2015 | 14:42



Z10 P [ S ]
Odstavné nádraží Michle - 685

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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5138 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/3 Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny) - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/13 Komunikační propojení Bohdalecká - V Korytech
910-622/-/3 Tramvajová trať Budějovická - Vyskočilova - Michle (U Plynárny)
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/685/1022 Praha-Michle
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Chodovská radiála - 686

Z
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/25
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Michle, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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Jižní železniční spojka - 687
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STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.02/0.02
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Jižní železniční spojka se strukturou lineární v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hodkovičky, Krč, Michle, Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3022 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/687/1015 Parkoviště P + R - Nádraží Krč - návrh

Železniční doprava
630/687/1033 železniční stanice/zastávka Praha-Braník zastávka - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/3 Dostavba mimoúrovňové křižovatky Městský okruh - Vídeňská
910-610/-/54 Mimoúrovňová křižovatka 5. května - Michelská
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-624/687/1015 Parkoviště P + R - Nádraží Krč
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/688/1026 Praha-Spořilov
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INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hostivař, Krč, Malešice, Michle, Strašnice, Štěrboholy,
Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15, Praha 4, Praha-Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15, Praha 4
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3021 RBK Vltava - Kunratický les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/109 Úprava mimoúrovňové křižovatky Štěrboholy - návrh
610/-/3 Dostavba mimoúrovňové křižovatky Městský okruh - Vídeňská  - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh
610/-/54 Mimoúrovňová křižovatka 5. května - Michelská
 - návrh
610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
 - návrh
610/-/58 Napojení ulice Vrbovy z Jižní spojky - návrh
610/688/1029 MUK Slatiny - návrh, radiály a Městský okruh
610/688/1031 MUK Vrbova - návrh, radiály a Městský okruh

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/24 Tramvajová smyčka Zahradní Město - návrh
622/-/24 Zahradní Město - návrh
622/-/26 Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy) - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/688/1011 Parkoviště P + R - Zahradní Město
 - návrh

Železniční doprava
630/-/22 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti JIH - přestavba
630/688/1026 železniční stanice/zastávka Praha-Spořilov - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/109 Úprava mimoúrovňové křižovatky Štěrboholy
910-610/-/3 Dostavba mimoúrovňové křižovatky Městský okruh - Vídeňská
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/54 Mimoúrovňová křižovatka 5. května - Michelská
910-610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Pankrác - Nové Dvory
910-622/-/24 Tramvajová smyčka Zahradní Město
910-622/-/26 Tramvajová trať Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy)
910-624/688/1011 Parkoviště P + R - Zahradní Město
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/688/1026 Praha-Spořilov
910-630/689/1032 Praha-Zahradní Město

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Malešická východní spojka se strukturou lineární v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hostivař, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice, Vysočany,
Záběhlice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15, Praha 4, Praha 9

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15, Praha 4, Praha 9
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:
Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu s jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.6%, parkový les na lesních pozemcích - 1.3%

200/ MĚSTO

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

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4023 LBC Hořejší rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/-/5 Komunikace Rabakovská - úprava železničního podjezdu - návrh
610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
 - návrh

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

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/688/1011 Parkoviště P + R - Zahradní Město
 - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/23 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti SEVER - přestavba
630/-/24 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti ZÁPAD - přestavba
630/689/1009 železniční stanice/zastávka Praha-Depo Hostivař - návrh
630/689/1032 železniční stanice/zastávka Praha-Zahradní Město - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Zásobování elektrickou energií
760/689/1008 Trakční napájecí stanice 110/22kV  Zahradní Město - 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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/35 Komunikační propojení Počernická - Teplárenská
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/57 Napojení rozvojového území Bohdalec - Slatiny na Městský okruh
910-624/688/1011 Parkoviště P + R - Zahradní Město
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/5 Praha – Benešov
910-630/688/1026 Praha-Spořilov
910-630/689/1009 Praha-Depo Hostivař
910-630/689/1032 Praha-Zahradní Město
910-630/-/9 Praha – Kolín

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/689/1008 TNS 110/22 kV Zahradní Město
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000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Benešov I. se strukturou lineární v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

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

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

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 22
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Železniční doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/22 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti JIH - přestavba

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-624/608/1002 Parkoviště P + R - Horní Měcholupy
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/5 Praha – Benešov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
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Trať Benešov II. - 691

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0.03/0.03
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
Trať Benešov II. se strukturou lineární v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kolovraty, Uhříněves

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Kolovraty

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/-/32 Konvenční železniční trať Vlečka Uhřiněves - přestavba

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

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Trať Kolín - 692

Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Počernice, Hloubětín, Hostavice, Kyje

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9, Praha-Dolní Počernice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5021 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Železniční doprava
630/692/1011 železniční stanice/zastávka Praha-Dolní Počernice jih - návrh
630/692/1014 železniční stanice/zastávka Praha-Jahodnice - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/692/1011 Praha-Dolní Počernice jih
910-630/692/1014 Praha-Jahodnice
910-630/-/9 Praha – Kolín
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Z
10

STRUKTURA MĚSTA : lineární struktura

/ P
VYUŽITÍ : produkční

0/0
INDEX VYUŽITÍ
stávající/návrh

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; produkční lokalitu
D11 Olomoucká se strukturou lineární v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Počernice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 20
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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 lineární strukturu a přidružené areály (nádraží, depa, sklady, železniční provozy, opravárenská centra), v souladu s charakterem lokality za
podmínek:
1/ Strukturu tvoří převážně lineární stavby velkého měřítka a přidružené stavby provozního charakteru tvořící areál.
2/ V přiměřené míře je nutné zajistit nová propojení přilehlých lokalit, zejména v případech, kdy je lineární struktura výraznou bariérou.
3/ Ochrana železnice a jejího významu pro dopravní obsluhu území

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Rozvíjet stabilizovanou, flexibilní lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:
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800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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