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Olšanské hřbitovy - 700

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Olšanské hřbitovy se strukturou parkového areálu v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírají se v rovině a jsou obklopeny ze západu a jihu blokovou
zástavbou. Na východě na hřbitovy navazují rodinné domy. Ze
severu lokalitu obklopují administrativní objekty a nákladové
nádraží.
Jde o největší pražské pohřebiště, bylo založeno následkem pražské
morové epidemie v 17. století. V 18. století byly Olšanské hřbitovy
prohlášeny za veřejný hřbitov. Hřbitovy jsou vzhledem k množství
vzrostlých dřevin využívány obyvateli navazujících čtvrtí rovněž
jako místo k rekreaci. Je zde pochována řada významných osobností.
Kompozice je víceméně pravoúhlá. Olšanské hřbitovy jsou rozděleny
ulicí Jana Želivského na dvě části a tvoří je dvanáct hřbitovů.
Jednotlivá hrobová místa jsou rozdělena systémem cest. Na tyto
cesty navazuje několik vstupních bran. Hlavní vchod do hřbitova z
ulice Vinohradské byl vybudován v roce 1928. Ze staveb se zde
nachází Střední obřadní síň a Nová obřadní síň, chrám Zesnutí
přesvaté Bohorodice a synagoga. U vstupu je prodejna květin. Areál
hřbitovů je návštěvníkům přístupný pouze ve vymezených hodinách.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/700/2786 Olšanské hřbitovy - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 94.6%, parkové sportoviště - 1%, městský park - 0.9%, zpevněná plocha, plocha těžby -
3.3%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/101 Úprava ulice Jana Želivského - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/15 Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov) - 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
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Zahrádková osada Na Balkáně - 701

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Na Balkáně se strukturou parkového
areálu v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vysočany, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na severním svahu hřebenu Vítkov–Balkán. První
výstavba v zahrádkové osadě vznikala od roku 1942. Zahrádková
osada navazuje na lokalitu metropolitního parku Vítkov, lokalitu
Balkán se strukturou zahradního města a na sportovní areál TJ Spoje
Praha.
Lokalita je prostupná hlavní ulicí ve střední části (mimo společné
oplocení)a propojuje ulice Na Balkáně s ulicí Odlehlá. Veřejné
prostranství tvoří pravidelná síť nezpevněných cest, které jsou
přístupem do jednotlivých zahrad. Uliční čára je vymezena ploty
zahrad.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP situované v zadní části
zahrad. V jižní části je součástí lokality objekt farnosti sv. Cyrila a
Metoděje přístupný z ulice Na Balkáně. Stavební čára je otevřená, až
volná, neshoduje se s čárou uliční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 81.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.2%, parkové sportoviště - 10.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5097 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Pod Korábem - 702

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Pod Korábem se strukturou parkového areálu v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na jižním svahu nad Libeňským údolím a má
charakter uzavřených rekreačních areálů – na jihu zahrádková
osada, v severní části se nachází sportovní areál a na kopci Libeňský
hřbitov. Ve východní části je místní park Pod Korábem.
Místo parku původně byla viniční usedlost. H. Grab zde v roce 1879
založil továrnu na voskové plátno. V roce 1960 byl pozemek parkově
upraven. Současná podoba je dílem posledních let, kdy zde vznikly
naučné stezky s ekologickou tematikou a dendrologickou stezkou,
vše doplňuje geologická expozice. Pro park se užívá i pojmenování
Košinka.
Park je vybaven základním mobiliářem a jeho součástí je dětské
hřiště a sportoviště. Navazuje na obytnou zástavbu. Je zde
zastoupeno stromové i keřové patro, výsadby rozvolněného
charakteru se střídají se zatravněnou částí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/702/2280 Park Pod Korábem - lokalitní park
123/702/2690 Hřbitov v Libni - místní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 9.6%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 43.1%, městský park - 27.5%, parkové
sportoviště - 4.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 4.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 5%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 5.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - 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/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-630/672/1020 Praha-Libeň U Kříže
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Botanická zahrada - 703

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Botanická zahrada se strukturou parkového areálu v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na svahu, který je součástí Trojské kotliny. Spodní, jižní,
část je tvořena svahem s vinicí. Ve střední a severní části jsou
venkovní expoziční plochy. V západní části je umístěn skleník Fata
Morgana. Na stráních v areálu jsou fragmenty původních stepních
společenstev.
V minulosti se zde nacházely intenzivně spásané pastviny, orná pole
a sady. Zahrada začala vznikat od roku 1968. Jde o oplocený areál
sbírkových ploch se zázemím.
Kompozice vychází z uspořádání jednotlivých expozic, které na sebe
navazují systémem cest a pěšin. Nejstarší částí je plocha navazující
na vinici sv. Kláry. Okolo centrální travnaté plochy s výsadbami
solitérních stromů jsou uspořádány jednotlivé tematické a sbírkové
části. Na centrální část navazuje expozice Lesních biomů východní
Asie a severní Ameriky v severní části areálu, kde se rovněž nachází
parkoviště pro návštěvníky.
Lokalita je stabilní. Problematická je zhoršená prostupnost území
způsobená rozšiřováním oplocených částí areálu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 2.3%, parkový les na
nelesních pozemcích - 8.2%, speciální zahrada - 79.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3082 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4099 LBC Salabka - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5199 LBK Pod Havránkou - Čimická - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zoo Troja se strukturou parkového areálu v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v Trojské kotlině. Skládá se ze dvou terénně odlišně
utvářených části. Spodní, která je součástí nivy Vltavy a horní, která
se nachází ve svahu. Lokalita je součástí přírodního parku Drahaň-
Troja.
Zoologická zahrada byla otevřena v roce 1931 na ploše 24 ha. Jako
první byla postavena administrativní budova u hlavního vchodu,
výběh pro vlky, dřevěný pavilónek pro lvy a tygry a voliéra dravců.
Současná rozloha zahrady je 58 ha. Původně před zřízením
zoologické zahrady byla část pod svahem a nad ním využívána
zemědělsky. Svah byl z části porostlý vegetací a na vybraných
plochách se nacházely vinice. Spodní část, která je součástí nivy,
byla v minulosti oddělena od svahu mlýnskou stokou.
Zoologická zahrada je vymezena oplocením a vstup je tak omezen
pouze pro návštěvníky areálu. Areálem zahrady prostupují porosty
dřevin a uplatňuje se tak významně v panoramatických pohledech z
protějších břehů Vltavy. Především vegetací porostlé svahy jsou
důležitou součástí panoramatu Trojské kotliny. V rámci zahrady jsou
umístěny stavby jednotlivých pavilonů, rozhledna a lanová dráha.
Další rozvoj je třeba řešit s ohledem na krajinářské hodnoty Trojské
kotliny jako celku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 2.9%, speciální zahrada - 82.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.5%, vodní
plocha a vodní tok - 1.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/8 Lysolajské údolí - Troja (zoo) - Bohnice  - územní rezerva

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

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Drahanský mlýn - 705

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita zahrádkové osady se nachází na severním svahu nad
údolím Drahanského potoka. Zástavba v lokalitě vznikala v 70.
letech 20. století.
Veřejné prostranství tvoří kosterní hlavní zpevněná ulice Draháňské
údolí a na ní navázané nezpevněné cesty se vstupy k jednotlivým
zahradám. Přístup do osady je z hlavní ulice Draháňské údolí. Uliční
čára je vymezena ploty zahrad. Osada je prostupná po hlavní ulici.
Zástavbu tvoří chaty s výškou 1 NP. Stavební čára je volná,
neshoduje se s čárou uliční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 54.4%, městský park - 2.2%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 6.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 13.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.1%, parkový les na lesních pozemcích -
12%, vodní plocha a vodní tok - 6.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 705 - Drahanský mlýn generováno 27-11-2015 | 14:48



Z11 R [ S ]
Drahanský mlýn - 705

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Zahrádková osada Suchdol - 706

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Suchdol se strukturou parkového areálu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Sedlec, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita zahrádkové osady se nachází na mírném západním svahu
nad Vltavou. Zástavba v lokalitě vznikala v 70. letech 20. století. Na
západě navazuje osada na strukturu zahradního města lokality
Budovec.
Veřejné prostranství tvoří kosterní hlavní cesta, na kterou navazují
menší nezpevněné cesty se vstupy k jednotlivým zahradám. Přístup
do osady je z ulice Na Rybářce. Uliční čára je vymezena ploty zahrad.
Osada je neprostupná pod společným oplocením.
Zástavbu tvoří chaty s výškou 1 NP. Stavební čára je otevřená,
převážně se shoduje s čárou uliční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 94.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
1.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 0.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
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Zahrádková osada Suchdol – U Univerzity - 707

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Suchdol – U Univerzity se strukturou
parkového areálu v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lysolaje, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném jižním svahu nad Lysolajským
údolím. První zástavba v lokalitě vznikala v 70. letech 20. Ze
severovýchodu zahrádková osada navazuje na areál České
zemědělské univerzity, na jihu na strukturu vesnické zástavby
lokality Lysolaje.
Veřejné prostranství tvoří dvě kosterní hlavní cesty, na které navazují
menší nezpevněné cesty se vstupy k jednotlivým zahradám. Přístup
do osady je z ulice Štěpnice, jedním z ulice na východě a jedním na
severu. Uliční čára je vymezena ploty zahrad. Osada je prostupná po
hlavních cestách.
Zástavbu tvoří chaty s výškou 1 NP. Chaty jsou umístěny buď podél
přístupových cest, nebo v zadní části zahrad. Stavební čára je
otevřená, až volná, neshoduje se s čárou uliční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 85.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

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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Jízdárna Pražského hradu - 708

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Jízdárna Pražského hradu se strukturou parkového areálu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na severním předpolí Pražského hradu. V jižní části
přechází příkrými svahy do Jeleního příkopu. Součástí jsou zahradní
úpravy na terase Jízdárny a jízdárenského dvora, bývalá bažantnice
a produkční zahrady Pražského hradu. Lokalita navazuje na
východě na Královskou zahradu a na jihu a západě na Jelení příkop.
Na místě dnešních Lumbeho zahrad a bažantnice v severním
předpolí se nacházelo šňůrové a raně středověké pohřebiště
Pražského hradu. Za vlády Rudolfa II. v 16. století zde byl vybudován
rybník, který sloužil pro chov ryb. Ve 30. letech 20. století navrhl
arch. J. Plečnik pro areál produkčních zahrad včelín. V 90. letech 20.
století byly postaveny v západní části Lumbeho zahrad moderní
skleníky. Východní část lokality tvoří Jízdárna Pražského hradu a
jízdárenský dvůr. Nachází se zde střešní zahrada z konce padesátých
let 20. století. V bývalé jízdárně je výstavní síň. Lumbeho zahrady
slouží jako zázemí hradních zahradníků, kde se pěstují květiny,
ovoce a zelenina pro potřeby Pražského hradu. Zahrady jsou
rozděleny na část se skleníky a louku se sadem. V severovýchodní
části je rybník. Zahrady jsou pro veřejnost nepřístupné. Veřejnosti je
přístupná pouze východní část lokality, kde se nachází jízdárenský
dvůr a terasa Jízdárny. V západním cípu Lumbeho zahrad je vila
pocházející z 60. let 19. století. Do lokality jsou zařazeny rovněž
stavební objekty u křižovatky ulic U Brusnice a Jelení.
Problematická je neprostupnost Lumbeho zahrad pro veřejnost.
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Jízdárna Pražského hradu - 708

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: městský park - 10.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 25.8%, speciální zahrada -
48.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.4%, vodní plocha a vodní tok - 3.5%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

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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Zahrádková osada Jenerálka - 709

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Jenerálka se strukturou parkového
areálu v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Lysolaje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Lysolaje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zahrádková osada je zcela obklopena krajinnou lokalitou Údolí
Nebušického a Šáreckého potoka. První zástavba v lokalitě vznikala
v 60. letech 20. století.
Lokalita je prostupná hlavní ulicí Na Pučálce, která navazuje na ulici
Ke Kulišce. Veřejné prostranství tvoří pravidelná síť nezpevněných
cest, které jsou přístupem do jednotlivých zahrad. Uliční čára je
vymezena ploty zahrad.
Osada má společné oplocení s několika společnými vstupy z ulice Na
Pučálce. Zástavbu tvoří chaty s výškou 1 NP umístěné buď u oplocení
podél přístupových cest, nebo v zadních částech jednotlivých
zahrad. Ve východní části lokality jsou rodinné domy v zahradách.
Stavební čára je otevřená, až volná, neshoduje se s čárou uliční.
Vzhledem k částečné výstavbě rodinných domů je míra stability
lokality se strukturou zahrádkové osady nižší.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 63.6%, městský park - 2%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 16.9%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.1%, městský sad - 8.4%, parkový les na lesních pozemcích - 3.9%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 2.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Preláta - 710

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Přední Kopanina

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Přední Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Preláta se nachází v Přední Kopanině a skládá se ze dvou
částí, východní a západní. První zástavba je patrná již na mapě
stabilního katastru z roku 1840 a jde o hospodářské budovy v jádru
lokality u hlavní cesty. Západní část je funkční zahrádkářskou
osadou. Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Východní část
podél cesty je částečně transformována na rodinné domy se
zahradami.  V centrální části lokality je jezdecká stáj Preláta s
provozními budovami.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 56%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
9.9%, parkové sportoviště - 11.9%, městský park - 2.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.3%, městský sad - 6.1%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 11%, vodní plocha a vodní tok - 0.6%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/710/5043 770m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Zahrádková osada Na Padesátníku - 711

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Na Padesátníku se strukturou
parkového areálu v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Nebušice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Nebušice, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita zahrádkové osady je obklopena krajinnou lokalitou
zemědělského charakteru Přední Kopanina - Nebušice. Počátky
zahrádkové osady sahají až do 40. let 20. století. Zahrádková osada
navazuje na lokalitu Letiště Václava Havla.
Lokalita je prostupná po veřejných cestách mezi jednotlivými
parcelami.  Veřejné prostranství tvoří pravidelná síť nezpevněných
cest, které jsou přístupem do jednotlivých zahrad. Uliční čára je
vymezena ploty zahrad.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP.  Vzhledem k částečné
výstavbě rodinných domů je míra stability lokality se strukturou
zahrádkové osady nižší.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 77.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 20.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 711 - Zahrádková osada Na Padesátníku generováno 27-11-2015 | 14:49
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Golf Hliník - 712

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Golf Hliník se strukturou parkového areálu v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Golf Hliník se rozprostírá západně od Motola v přírodním
parku Košíře-Motol. V centrální části lokality je golfové hřiště, které
je po celém obvodu obklopené lesem. Navazuje na lokalitu Hliník.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 712 - Golf Hliník generováno 27-11-2015 | 14:49
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Golf Hliník - 712

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkové sportoviště - 64.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.5%, městský park -
0.8%, parkový les na nelesních pozemcích - 16.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.3%, parkový les na lesních pozemcích - 15.9%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

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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Golf Hliník - 712

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 712 - Golf Hliník generováno 27-11-2015 | 14:49



Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20

Zahrádková osada Řepy - 713

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Řepy se strukturou parkového areálu v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 17

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Řepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita zahrádkové osady navazuje na lokality zahradního města
Bílá Hora a Fialka, ze západu je vymezena ulicí Slánskou. První
zástavba v lokalitě vznikala v 70. letech 20. století.
Veřejné prostranství tvoří pravidelná síť nezpevněných cest, které
jsou přístupem do jednotlivých zahrad. Východní část má společný
vchod z ulice U Boroviček a společné oplocení, parcely uvnitř jsou
neoplocené. Západní část má dva hlavní vstupy z ulice Opuková a
jeden z  ulice U Boroviček. Uliční čára je vymezena ploty zahrad.
Osada je prostupná od ulice U Boroviček k ulici Opuková.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Stavební čára je
otevřená, až volná, neshoduje se s čárou uliční.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 713 - Zahrádková osada Řepy generováno 27-11-2015 | 14:50
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Zahrádková osada Řepy - 713

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 94.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
3.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.2%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/713/5041 21659m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Zahrádková osada Řepy - 713

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 713 - Zahrádková osada Řepy generováno 27-11-2015 | 14:50
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Zahrádková osada Velká Chuchle - 714

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Velká Chuchle se strukturou parkového
areálu v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lochkov, Radotín, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném svahu nad údolím Berounky. První
zástavba v lokalitě vznikala od roku 1957. Osada se skládá ze dvou
částí – Na lípách na severu a Třešňovka na jihu. Na západě navazuje
na lokalitu zahradního města Nová Chuchle a na západě na lokalitu
zahradního města Lahovská.
Veřejné prostranství tvoří kostra hlavních zpevněných cest, na které
navazují menší nezpevněné cesty se vstupy k jednotlivým zahradám.
Jednotlivé zahrádky v části Na lípách mají vlastní vstupy. Část
Třešňovka má několik společných vstupů z ulice K Višňovce. Uliční
čára je vymezena ploty zahrad. Osada je prostupná sítí místních
komunikací.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Součástí lokality je
vodárna nacházející se v její jižní části.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 714 - Zahrádková osada Velká Chuchle generováno 27-11-2015 | 14:50
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Zahrádková osada Velká Chuchle - 714

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 75.1%, městský park - 4.8%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 16.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Rozvojová plocha 413/714/5007 16737m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/91 Úprava komunikace K Lahovské - 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:
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Zahrádková osada Cholupice - 715

Z
11

STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Cholupice se strukturou parkového
areálu v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na mírném svahu pod Cholupickým vrchem.
První zástavba v lokalitě vznikala v 70. letech 20. století podél ulice
Pod Remízkem formou rodinných domů. Následně začala výstavba
zahrádkových osad, která má od 80. let současnou podobu. Na
západě osada navazuje na strukturu zahradního města lokality
Cholupický vrch.
Veřejné prostranství tvoří několik nezpevněných cest, které jsou
přístupovými komunikacemi k uzavřeným areálům osad, uvnitř osad
jde o pravidelný rastr drobných cest. Uliční čára je vymezena ploty
zahrad. Osada je prostupná ulicí Pod Remízkem.
Lokalita je tvořena několika zahrádkovými osadami. Nacházejí se
zde 3 oplocené osady vždy s jedním nebo dvěma centrálními vstupy z
ulic Do Lipin, Pod Remízkem, Hornocholupická a U Obce. Osada
uprostřed lokality má vstupy na pozemky řešeny individuálně.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Severně od ulice Pod
Remízkem se zahrádkářský charakter postupně ztrácí vzhledem k
výstavbě rodinných domů s vlastními vstupy na pozemek. Stavební
čára je otevřená, až volná, neshoduje se s čárou uliční.
Vzhledem k částečné přeměně chat na rodinné domy je míra stability
lokality se strukturou zahrádkové osady nižší.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 88.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6.7%, parkový les na lesních pozemcích - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
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Zahrádková osada Skalka - 716

Z
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STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Zahrádková osada Skalka se strukturou parkového areálu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita zahrádkové osady je sevřena Jižní spojkou ze severu a z
jihozápadu železniční tratí. První zástavba v lokalitě vznikala v 70.
letech 20. století. Na východě lokalita navazuje na metropolitní park
Za dráhou.
Veřejné prostranství tvoří pravidelná síť nezpevněných cest, které
jsou přístupem do jednotlivých zahrad. Uliční čára je vymezena ploty
zahrad. Osada je neprostupná.
Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. V západní části jsou
chaty umístěny u vstupů do jednotlivých zahrad. V jižní části jsou
drobné chatky rozmístěny nepravidelně na velkých parcelách. V
centrální části jsou chaty v zahradách vždy pro čtyři navazující
parcely. Stavební čára je otevřená, až volná, neshoduje se s čárou
uliční.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 87.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.9%, jiná plocha s
vegetací - 3.6%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou parku se rozumí zastavitelné nestavební území s ucelenou strukturou krajiny ve městě, ve které nejsou vyloučeny drobné dílčí
změny (zlepšení stavu) v souladu s rozvíjeným nestavebním charakterem lokality.

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
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Z
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STRUKTURA PARKU : parkový areál

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Přírodní památka Kalvárie v Motole se
strukturou parkového areálu v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 17, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Motol, Řepy, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Kalvárie se nachází jižně od ulice Plzeňská. Součástí této
lokality je přírodní památka Kalvárie, která je složena z navzájem
oddělených skalních útesů. Jižní část tvoří les, v severní části byl v
60. –70. letech 20. století založen lesopark. V roce 1982 bylo území
vyhlášeno chráněnou přírodní památkou. Lokalita je známa skálou s
křížem vypínající se nad korytem Motolského potoka. V minulosti zde
byla pastvina, následně začala lokalita zarůstat. V její západní části
je urnový háj u krematoria, který je koncipován jako lesní hřbitov.
Součásti urnového háje je také loučka vsypu. Hřbitov je vymezen
ohradní zdí a hlavní vstup je z Plzeňské ulice. V blízkosti objektu
krematoria je parkově upravena plocha. V severní části území při
Plzeňské ulici je přibližně uprostřed travnaté plochy menší rybník s
ostrůvkem, dále pak hotel Starý pivovar. Parkové úpravy volně
přecházejí do navazujících lesních porostů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/717/2799 Kalvárie v Motole  - čtvrťový park
123/717/2117 Hřbitov v Motole - místní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového areálu za podmínek:
1/ individuálního posouzení vhodnosti přístupnosti areálu;
2/ dodržení dominantního podílu ploch s vegetací;
3/ umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné, pokud tyto souvisejí s účelem, kterému areál slouží a pouze pokud jsou umístěny v
zastavitelném území.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 11.8%, městský park - 7.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%,
parkový les na nelesních pozemcích - 40.9%, parkový les na lesních pozemcích - 29.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.4%, vodní plocha a
vodní tok - 1.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet stavební bloky v souladu s nestavebním účelem lokality a v souladu s typem struktury lokality.

Plošný rozvoj stávající zástavby, tj. rozvoj mimo stavební blok v nezastavitelné ploše je nepřípustný, v rámci stavebního bloku je přípustný nárůst
zastavěných ploch staveb v rozsahu max. 10 %, a to v souladu s charakterem lokality.

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

Transformační lokalitou parku se rozumí znehodnocené zastavitelné nestavební území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem,
předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území v souladu s jeho nestavebním využitím. Zpravidla se jedná o proměnu zanedbané „městské
džungle“ v park.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/717/5115, 411/717/5116, 411/717/5117, 411/717/5118, Rozvojová plocha 413/717/5023 tvoří jedno území o rozloze
342540m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/3065 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3096 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4130 LBC U krematoria - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4182 LBC Za mototechnou - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5197 LBK Pod Vidoulí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/717/1003  - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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