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Riegrovy sady - 720

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Riegrovy sady se strukturou parkového prostranství v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinohrady, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2, Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládají se v jižním svahu v Praze 2 – Vinohradech. Lokalita tvoří
dva na sebe navazující parky – Riegrovy sady a Rajská zahrada.
Park Riegrovy sady vznikl v letech 1904 až 1908 na místě
původních usedlostí Saracinky, Pštrosky a Kuchyňky. Založil ho
vinohradský zahradní ředitel Leopold Batěk.  Navazuje park Rajská
zahrada. Na jeho místě byla v minulosti vinice, ke konci 19. století
sem byla umístěna zásobní zahrada městských sadů a z iniciativy
zahradního architekta Františka Thomayera byly vybudovány
skleníky.
Hlavní osou parku Riegrovy sady je promenáda, zvaná „kilometr“,
která v několika po sobě jdoucích vyhlídkových místech umožňuje
výhledy na město. Park tvoří prostorné louky s výhledy a průhledy,
ale i s intimními zákoutími skrytými v porostech dřevin. Park Rajská
zahrada je rozdělen na čtyři terasy, z nichž každá slouží jinému
účelu. V obou parcích jsou stavební objekty sloužící k rekreaci. V
parku Rajská zahrada jde o objekt restaurace situovaný v dolní části
parku. V rámci Riegrových sadů jsou objekty rozmístěny v centrální
části i po obvodu. V parku Rajská zahrada je řada herních a
rekreačních prvků. Součástí parku je umělý vodní tok s kaskádami,
na vrcholu svahu je zakončen kovovou konstrukcí s pnoucími
rostlinami. Na kaskády navazuje drobná vodní plocha.
Problematická je uzavřenost a neprostupnost některých zařízení v
parku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/720/2490 Riegrovy sady - čtvrťový park
123/720/2450 Rajská zahrada  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 63.1%, parkové sportoviště - 14.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů
- 6.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 15%

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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Veřejná doprava / Metro
621/-/2 Trasa metra II.D - 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
910-621/-/2 Trasa D metra - úsek Náměstí Míru - Náměstí Republiky
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Parukářka - 721

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Parukářka se nachází na Vrchu svatého Kříže na Praze 3. Její
západní, jižní a severní okraj se prudce svažují k ulicím Olšanská,
Prokopova a Jeseniova.
Parukářka dříve bývala viničnou a zemědělskou usedlostí. Vinice zde
založil ve 14. století Karel IV. Parukářka dostala název podle
známého pražského parukáře. V 50. letech 20. století došlo k
rekonstrukci parku, v rámci které vznikla základní kostra cestní sítě.
V 50. až 60. letech byly pod parkem zbudovány protiatomové
bunkry. Jeden z bunkrů je dnes kulturním prostorem.
Základní osu z východu na západ parku tvoří hřbet vrchu, jenž
kopíruje hlavní zpevněná cesta, na kterou jsou navázány vedlejší
pěší zpevněné cesty. Součástí parku je dětské hřiště, v těsné blízkosti
se nachází sportoviště při základní škole se zázemím. Zahradní
restaurace na západní špičce parku prochází v současnosti obnovou,
kterou iniciuje MČ. Parkem prochází naučná stezka.
Ve východní části chybí kvalitnější provázanost parku s ulicemi
Olšanská a Jeseniova. V západní části chybí kvalitnější propojení
parku a křižovatky Jeseniova / Jana Želivského.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/721/2319 Park Parukářka - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 58.6%, parkové sportoviště - 27%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
6.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.5%

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

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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Vítkov - 722

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Vítkov se strukturou parkového prostranství v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Vysočany, Žižkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 3, Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na protáhlém vrchu. Hřbet Vítkova je tvořen skaleckými
křemenci. Na severním svahu se nacházejí jílovité a prachovité
břidlice. Svahy jsou porostlé převážně trnovníkem akátem, na
vrcholové části je parková úprava. Lokalita pokračuje po svazích
směrem k ulici Spojovací.
Původně se na vrchu nacházely lesní porosty. V době Karla IV. zde
byly vinice. V 19. století byl pověřen F. Thomayer k úpravě plochy na
západní rovině vrchu. Ve 30. letech 20. století byl zbudován v
nejvyšším místě vrchu Národní památník. Současně byla navržena i
hlavní parková cesta směřující na osu památníku. Hlavní cestu
lemuje alej javorů stříbrných. Větší část celkové plochy tvoří svahy a
je rekreačně hůře využitelná. Přesto se tyto vegetací porostlé svahy
výrazně uplatňují v panoramatu města.
Kompozice je založena na hlavní páteřní pěší cestě vedené po ose k
památníku. Na ní navazují další vedlejší cesty vedené po svazích.
Park je přístupný ze Žižkova. Od Karlína je oddělen železniční tratí.
Park a vegetací porostlé svahy navazují na blokovou zástavbu
Karlína a Žižkova. Dále na východ pokračují především hustě
zapojené porosty s jedinými většími travnatými plochami u ulice
Kunešova.
Lokalita je dobře dostupná zejména obyvatelům Žižkova. Od Karlína
je oddělena železniční tratí. Na východě vytváří bariéru ulice Pod
Krejcárkem, za ní pokračují kontinuálně propojené porosty až k ulici
Spojovací.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/722/2774 Vítkov - metropolitní park
123/722/2512 Park Na Krejcárku - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 46.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, parkové sportoviště -
3.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 11.3%, parkový les na lesních pozemcích - 21.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 15.8%, jiná plocha
s vegetací - 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
Transformační plocha 411/722/5218, 411/722/5219, 411/722/5220, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 251099m2, 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/4106 LBC Pražačka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4159 LBC Vítkov - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5097 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5098 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5099 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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/-/16 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Libeň/Praha-Vysočany
910-630/666/1016 Praha-Karlín
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Park Malešice - 723

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Park Malešice se strukturou parkového prostranství v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na území městské části Praha 10 v nadmořské výšce
265 metrů. Jde o největší park na území Prahy 10. Navazuje na
zástavbu modernistického sídliště Malešice, se kterým je kompozičně
svázán ulicemi Cerhenickou a U Krbu. Na severu sousedí s
Malešickým lesem. Park byl projektován v letech 1967–1968 a
vybudovala ho městská organizace Výstavba hlavního města Prahy.
V minulosti zde proběhlo několik drobných rekonstrukcí. V roce 2013
prošel park celkovou rekonstrukcí, která zahrnovala cestní síť,
instalaci závlahového systému, nový mobiliář a nová dětská hřiště.
Součástí parku se na prodloužení osy ulice Cerhenická stala vodní
kaskáda s prvky pro hru dětí.
Kompozice vychází z vazeb na uliční síť sídliště Malešice. Základní
kompoziční osy parku jsou vázány na dva hlavní vstupy do parku z
ulice U Krbu a z ulice Cerhenické. Park je dobře prostupný s vazbou
na sídliště Malešice. Skupiny porostů se střídají s volnými travnatými
plochami. Na hlavních cestách jsou pergoly s lavičkami s výhledem
přes plochu parku na sídliště Malešice.
V roce 2013 prošel celý areál parku obnovou podle návrhu arch. M.
Vavřína. Problematické je vlastnictví části pozemků v parku, které
blokují dokončení celkové rekonstrukce z roku 2013.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/723/2588 Park v Malešicích - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 90.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.4%

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

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

Zásobování elektrickou energií
760/-/24 kabelový tunel Strašnice - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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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Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/5/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Centrální park Černý most se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se na zvlněném terénu v Praze 14 a navazuje na
modernistické sídliště Černý Most. V centrální části parku se nachází
rybník Aloisov revitalizovaný v roce 2006, do něhož ústí potok.
Park byl založen společně s výstavbou modernistického sídliště
Černý Most v 80. letech 20. století.
Je navštěvován především obyvateli navazujících bytových domů.
Základ kompozice tvoří vodní nádrž Aloisov zapuštěná do terénu, na
kterou navazují pěší zpevněné a nezpevněné cesty. Součástí parku je
dětské hřiště. Park je prostupný a navazuje na veřejná prostranství
modernistického sídliště.
Lokalita je dobře dostupná z obytných domů. Chybí výraznější
propojení s Čihadly a lepší pěší prostupnost v jihozápadní části,
která je lehce zanedbaná a degradovaná.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/724/2151 Centrální park Černý Most - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 82.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.1%, vodní plocha a vodní tok - 10.4%

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Centrální park Černý most - 724

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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Park Přátelství - 725

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/11/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Prosek, Střížkov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se uprostřed sídliště Prosek. Park je oproti okolnímu
terénu zahlouben. Park Přátelství byl postaven v letech 1976–1983
dle návrhu architekta Otakara Kuči jako odpočinkové místo pro 30
000 obyvatel proseckého sídliště. Rozloha parku činí 11 ha.  V letech
2008–2009 prošel park revitalizací. Cestní síť a zpevněné plochy
byly revidovány, nově byl park doplněn o pobytové plochy a funkční
celky – amfiteátr, rozárium s hřištěm na pétanque, dětské hřiště,
dřevěná mola u břehů vodní soustavy a odpočívadla v jižní rekreační
louce. Park byl zpřehledněn odstraněním souvislých keřových
skupin.
Parku dominuje 450 m dlouhá vodní soustava začínající
vodotryskem v jezírku. Vodotrysk je současně i pramenem pro vodní
díla, které zahrnuje soustavu jezírek, různých fontán, ostrovů,
velkých i malých kaskád. Na vodní plochy navazují rekreační louky a
obvodové parkové cesty. Park má dobrou prostupnost a vazbu na
okolní sídliště.
Park je dobře dostupný zejména obyvatelům navazujícího sídliště.
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Park Přátelství - 725

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/725/2398 Park Přátelství - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 91.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8.5%

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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Park Přátelství - 725

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/725/1027 Parkoviště P + R - Střížkov
 - návrh

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-624/725/1027 Parkoviště P + R - Střížkov
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Bílá skála - 726

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází na pravém břehu Vltavy v Libni, její část je
přírodní památkou. Zahrnuje dva skalnaté ostrohy Bílá skála a
Koráb. Byla vyhlášena v roce 1988 a hlavním cílem ochrany území je
zachování jednoho z klasických geologických profilů ordovikem v
Čechách. Po jižní straně přírodní památky vedou cyklostezky, jinak
je oblast obtížně přístupná. V minulosti se v oblasti přírodní památky
vyskytovaly vinice a pastviny. Během šedesátých let 20. století při
výstavbě elektrifikované dvoukolejné železniční trati číslo 091
spojující Prahu s Děčínem byl pod Korábem vyhlouben zářez. Na něj
navazuje železniční tunel vedený pod Bílou skálou. Součástí lokality
jsou lesní porosty v západní a východní části území.
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Bílá skála - 726

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/726/2393 Bílá skála - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 46.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 4.5%, parkový les na
nelesních pozemcích - 14.9%, městský sad - 29.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.6%, jiná plocha s vegetací - 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
Transformační plocha 411/726/5007 141921m2

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
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Jablůňka - 727

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/16
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Jde o pohledově exponované strmé skalnaté stráně tzv. Černé skály s
přiléhajícím lesem a stepními svahy. Součástí lokality je přírodní
památka Jabloňka. V západní části území byl v minulosti lom v 19.
století využívaný pro těžbu kamene.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/727/2322 Svah Jablůňka - čtvrťový park
123/727/2231 Park Nad Rokoskou - čtvrťový park
123/727/2217 Park Na Dlážděnce - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 4.3%, městský park - 92.8%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 2.7%

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/727/5041 30275m2

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

Transformační plocha 411/727/5091 119536m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5095 LBK Trojská - Bílá skála - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5096 LBK Trojská - Bílá skála - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Trojské svahy - 728

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Trojské svahy se strukturou parkového prostranství 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
Rozkládají se na svazích a v údolí s různorodými společenstvy
lesostepi, vřesoviště, mokřadu a květnatých trávníků. Geologický
podklad je tvořen horninami svrchního proterozoika a vulkanickými
horninami spodního ordoviku. Na nich se vytvořily mělké a lehké
půdy rozvětraných hornin, vátých písků a spraší, rankery až
černozemě. V části Haltýř pramení několik silných pramenů.
Součástí lokality je přírodní památka Havránka.
Část lokality byla v minulosti využívána k pěstování vinné révy na
svazích. Šlo pravděpodobně o jedny z nejstarších trojských vinic. V
současné době jsou na svazích zahrady přiléhající k domům v ulici
Nad Kazankou. Okolí Haltýře bylo v minulosti porostlé dřevinami a
postupně se rozšířily plochy lesa. V dolní části území byly kdysi
haltéře, dřevěné sádky na ryby s protékající vodou.
Území tvoří údolí s doprovodnými porosty, rozsáhlou plochou
vřesoviště ve střední části a svahy se zahradami rodinných domů.
Lokalita je prostupná vyjma prudkých svahů v jižní části. Součástí
lokality je 3 km dlouhá naučná stezka. V severní části je
zahrádkářská osada. Lokalita je využívána k rekreaci především
obyvateli Troje, obytného souboru Velká Skála a sídliště Bohnice.
Součástí lokality je několik individuálních domů se zahradami.
K dílčím stavebním zásahům je třeba přistupovat s ohledem na
přírodní a krajinářské hodnoty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/728/2451 Trojské svahy - čtvrťový park
123/728/2215 Pusté vinice  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 6%, městský park - 52.9%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 14.3%, parkový les na nelesních pozemcích - 14.9%, městský sad - 1.5%, speciální zahrada - 0.8%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 2.9%, parkový les na lesních pozemcích - 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
Transformační plocha 411/728/5088 139973m2

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

Transformační plocha 411/728/5089 276765m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3015 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3016 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3081 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3082 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4091 LBC Pod Havránkou - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4144 LBC Trojská - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 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:

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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Trojská pláň - 729
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Trojská pláň se strukturou parkového prostranství 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
Rozprostírá se na temeni svahu, který je součástí Trojské kotliny.
Skládá se ze dvou částí, východní a západní. Navazuje na lokality
Botanická zahrada, Trojské svahy a Vltava sever. Součástí západní
části je přírodní památka Salabka, ve východní části lokality se na
výrazném skalním hřebeni nachází přírodní památka Velká skála.
Geologický podklad lokality tvoří buližníky a břidlice. Vyskytují se
zde uloženiny spraší, sprašových a písčitých hlín, místy jsou
překryvy písčitými slínovci.
Historicky se zde nacházely pastviny, pole a sady. Území slouží
obyvatelům Troje, sídliště Bohnice a obytného souboru Velká skála
jako rekreační zázemí.
Území tvoří druhotně vysázené porosty dřeviny, původní
společenstva jsou vázána na vrcholové části masivu v přírodní
památce Velká skála. V přírodní památce Salabka je chráněné stepní
rostlinné společenstvo vřesovištního typu. Lokalitou prochází
naučné stezky.
Problematická je zhoršená prostupnost území.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/729/2811 Velká Skála - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 7.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.5%, městský park - 31.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 42.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.2%, parkový les na lesních
pozemcích - 16.6%

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
Transformační plocha 411/729/5090 172726m2

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/-/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:

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 : parkové prostranství

/ 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
Stromovka se strukturou parkového prostranství v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bubeneč, Holešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v široké nivě Vltavy, část parku je ve svahu. Území
Stromovky se nachází v prostoru původní akumulační terasy.
Dominantními dřevinami v porostech jsou javor mléč, jasan ztepilý a
dále dub letní.
Ve 13. století král Přemysl Otakar II. ohradil v těchto místech
pozemek pro honitbu. Rozvoj obory se datuje od roku 1547. Byl
založen rybník a proběhla/byla zahájena výsadba stromů. Po
zalesnění zde vznikly dva samostatné celky, které oddělovala od sebe
zeď. Východní část sloužila jako obora a západní jako bažantnice.
Největší rozvoj byl za vlády Rudolfa II v 16. století. V 19. století byla
obora zpřístupněna veřejnosti, v té době byla také odstraněna
původní dělicí zeď a provedeny další úpravy. V 19. století byla také
zabrána část parku pro výstavbu železniční tratě. Od 90. let 20.
století probíhá postupná obnova parku.
Obora je složena z řady kompozičních celků. Centrální částí je
promenáda kolem bývalého rybníka. Navazující části jsou
provázány systémem průhledů a alejí. Na nejvyšším místě parku je
umístěn Místodržitelský letohrádek. Ze staveb se v parku dále
nacházejí Šlechtova restaurace, Rudolfova štola, vodárenský domek,
planetárium, hájenka. Součástí parku jsou dětská hřiště. Park slouží
jako spojnice mezi Holešovicemi a Trojou.
Chybí propojení s navazujícím areálem Pražského výstaviště,
zejména s jeho spodní částí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/730/2686 Stromovka (královská obora) - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/730/2119 Výstaviště Holešovice - Stromovka - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 83.2%, parkové sportoviště - 0.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 12%, vodní plocha a vodní tok - 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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/730/5093 68081m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/730/1029 Nádrž Stromovka rybníky - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/063/1030 Praha-Výstaviště
910-630/-/8 Praha – Kladno

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/730/1029 Nádrž Stromovka rybníky
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Letenské sady - 731

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Letenské sady se strukturou parkového prostranství v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 7

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice, Hradčany, Malá Strana

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 7

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Letenské sady jsou rozlehlým parkem situovaným na levém břehu
Vltavy.  Ve 13. století se tady rozkládaly vinice. V 19. století byla pláň
vykoupena, aby zde vznikl veřejný park. První úprava byla
provedena na západ od Hanavského pavilonu. Další část úprav byla
navržena dle návrhu F. Thomayera, byla však realizována pouze
část. Svahy byly postupně zalesněny.
V roce 1955 byl na Letné vystaven Stalinův pomník, který byl v roce
1962 odstraněn. Dnes na stejném místě nalezneme kyvadlo –
metronom. Od kyvadla vede schodiště končící u Čechova mostu.
Díky své poloze je z Letenských sadů řada výhledů na pražské
památky a významná místa Prahy. Park má podélnou kompozici,
která je řešena na ose dvou promenádních tras. Nachází se zde
Hanavský pavilon, který byl postaven v roce 1891. Stavba původně
stále na Výstavišti a poté byla přemístěna do Letenských sadů. Park
je veřejnosti celoročně přístupný. Ze sportovního vyžití je možné
využít inline dráhu, cyklostezku. Dále je zde několik dětských hřišť,
odpočinkových a romantických míst, zámeček, hudební pavilon,
historický kolotoč, pavilon Expo 58, restaurace a rekreační louky.
Lokalita je dobře dostupná zejména obyvatelům Dejvic, Letné a
Holešovic. Vzhledem k vazbě na zahrady Pražského hradu je význam
parku celoměstský. Nedořešenou zůstává především plocha
bývalého Stalinova pomníku a její lepší integrace do parku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/731/2584 Letenské sady - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 67.8%, parkové sportoviště - 4.9%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
1.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 24.2%, jiná plocha s vegetací - 1.5%

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

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 731 - Letenské sady generováno 27-11-2015 | 14:54





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

Královská zahrada a Chotkovy sady - 732

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Královská zahrada a Chotkovy sady se strukturou
parkového prostranství v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládají se na hřebenu táhnoucím se od západu k východu. V jižní
části přechází příkrými svahy do Jeleního příkopu. Jde o Královskou
zahradu na severním předpolí Pražského hradu a park Chotkovy
sady na východním okraji lokality.
Park Chotkovy sady vznikl v 19. století z podnětu hraběte Karla
Chotka. Jde o první městský park v Praze otevřený pro veřejnost.
Součástí parku je jezírko s pomníkem Julia Zeyera. Na Chotkovy sady
navazuje Královská zahrada budovaná od 16. století na ploše
původních vinic. Zahrada byla postupně doplněna stavbami a
upravena podle dobových názorů na její uspořádání.
Kompozice Chotkových sadů je založena především na centrálním
průhledu na budovu letohrádku. Průhled je rámován z obou stran
porosty stromů. Cesty jsou uspořádány do propojených okruhů.
Kompozice Královské zahrady vychází především z pozdně
krajinářské úpravy z 19. století. Jsou zde však rozpoznatelné i stopy
předchozích úprav a rekonstrukce připomínající starší úpravy
zahrady. Součástí zahrady je Lví dvůr, rezidence, Míčovna,
oranžerie, fontána, Královský letohrádek a fíkovna. Královská
zahrada je přístupná pouze v letní turistické sezoně. Park Chotkovy
sady s vazbou na Letenské sady je přístupný bez omezení.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/732/2751 Zahrady Pražského hradu - čtvrťový park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 73.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 3.5%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 23.3%

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

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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Jelení příkop - 733

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Jelení příkop se strukturou parkového prostranství v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany, Malá Strana

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v údolí potoka Brusnice. Jde o přírodní rokli v areálu
Pražského hradu.  Je rozdělen na dvě části – horní a dolní. Do horní
části Jeleního příkopu lze sestoupit ze zahrady Na Baště Kyklopským
schodištěm, dále z ulice U Brusnice nebo dvěma cestami přímo z
Prašného mostu. Ve spodní části se nachází louka a u ní bývalý
domek medvědáře s medvědáriem. To bylo založeno T. G.
Masarykem. Nad příkopem je Masarykova vyhlídka renovovaná
architektem J. Plečnikem.
Do dolního Jeleního příkopu je možné se dostat přes kamenné terasy
nad Chotkovou ulicí nebo brankou z horní části ulice Na Opyši. Další
přístup je vedle Prašného mostu z okraje Královské zahrady.
Příkop využívají především návštěvníci Pražského hradu. Součástí
příkopu je grotta se studánkou, socha ponocného a socha zvaná
Krakonoš. Příležitostně se zde konají různé kulturní a společenské
akce.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/733/2575 Jelení příkop - čtvrťový park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 83.7%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 4.6%, parkové sportoviště -
1.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.9%, vodní plocha a vodní tok - 2.3%

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

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 : parkové prostranství

/ 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
Džbán se strukturou parkového prostranství v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Liboc, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se v údolí Litovicko–Šáreckého potoka. Litovický potok
ústí ve vodní nádrži Džbán a dále pokračuje jako Šárecký potok.
Lokalita je součástí přírodního parku Šárka–Lysolaje. Vyskytují se
zde především břidlice a droby, dále jsou zde zastoupeny tvrdé
buližníky. Ze severu a jihu jsou svahy zalesněny. Okolo vodního díla
jsou travnaté plochy určené k rekreaci. V lokalitě se nalézají enklávy
polopřirozené vegetace rákosin a ostřic. Vodní dílo Džbán bylo
postaveno v letech 1966–1971, především za účelem rekreace
obyvatel hl. m. Prahy. Další funkcí je zajištění minimálního průtoku
pod hrází a částečné snížení účinků povodní na Litovicko–Šáreckém
potoce. Retenční schopnost nádrže je minimální. Džbán je také
významným rybářským revírem pro sportovní rybolov.  Na vodní dílo
s rekreačním areálem navazuje autokemp a na východní straně areál
tenisových kurtů SK Aritma Praha. Jde o druhé největší koupaliště v
Praze po Hostivařské přehradě.  V roce 2008 bylo odbahnění VD
Džbán zařazeno do dlouhodobého celopražského projektu Obnova a
revitalizace pražských nádrží.
Území je prostupné především v jižní části podél vodní plochy.
Rekreační a sportovní areály jsou oplocené. Rekreačně využitelnou
částí mimo oplocené areály jsou travnaté plochy lemované porosty
dřevin navazující na objekt CUBE Office Centre. Stavební objekty se
nacházejí v rámci oplocených rekreačních areálů.
Problematické jsou oplocené části sloužící k rekreačním účelům.
Průchod územím je kvůli nim velmi omezen.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/734/2674 Koupaliště Džbán - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 18.2%, parkové sportoviště - 28%, parkový les na nelesních pozemcích - 18.2%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 7%, parkový les na lesních pozemcích - 4.2%, vodní plocha a vodní tok - 24.2%

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/-/5070 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Petřín - 735

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Petřín se strukturou parkového prostranství v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Hradčany, Malá Strana, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se na skalnatých svazích, v minulosti se zde lámal
kámen opuka. Jde o soubor zahrad a parků, které jsou nedílnou
součástí panoramatu města – park u rozhledny, Seminářská zahrada
a zahrada Kinských.  Součástí lokality je přírodní památka Petřínské
skalky. V seminářské zahradě se dochoval ovocný sad.
V jednotlivé zahrady mají odlišné kompozice. Společným
kompozičním prvkem je systém vyhlídkových míst. Jednotlivé parky
jsou dobře prostupné a navazují na veřejná prostranství okolních
čtvrtí. Součástí parků jsou kostel sv. Vavřince, Petřínská rozhledna,
bludiště, kaple poutní cesty, zdi středověkého a barokního opevnění,
letohrádek Kinských, zvonička, bývalá kočárovna, dřevěný kostel sv.
Michala, bývalé stavení zaměstnanců, pozůstatky empírového
skleníku, boží muka. Nachází se zde dětská hřiště.
Nacházejí se zde však areály vyžadující nové využití. Jde především o
plochy na bývalém barokním opevnění.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/735/2194 Petřín - metropolitní park
123/735/2329 Zahrady kláštera na Strahově - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 67.4%, parkové sportoviště - 1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
5.6%, městský sad - 17.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.9%, vodní plocha a vodní tok - 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:

512/-/4096 LBC Petřín - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5080 LBK Spiritka - Petřín - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Kolektor
770/-/11 Kolektor 2. kategorie Smíchov II - návrh
770/-/9 Kolektor 2. kategorie Malá Strana - 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
930-770/-/11 Kolektor Smíchov II
930-770/-/9 Kolektor Malá Strana
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/ 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
Ladronka se strukturou parkového prostranství v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Motol, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se na vyvýšené planině, která v jižní části přechází do
svahů k Motolu. Ze severu navazuje lokalita na vilovou zástavbu
rodinných domů převážně z 20. let. Převládající horninou je opuka.
Na svahu směřujícího do údolí Motolského potoka je porost
charakteru lesa. Lokalita je pokračováním přírodně-rekreační osy
vedoucí od Strahova směrem k oboře Hvězda.
Ve 14. století na místě dnešní usedlosti stál viniční lis. V 17. století
pozemky vykoupil Filip Ferdinand de la Crone a při říšské silnici a
zároveň poutní cestě do Hájku zřídil zájezdní hostinec. Po něm nese
usedlost jméno. Po roce 1922 přešla usedlost do majetku hl. m.
Prahy. Současný park začal vznikat po druhé světové válce. V letech
2004 až 2010 byla usedlost a přiléhající park rekonstruovány. Nově
byl v parku zbudován bruslařský okruh a doplněn nový mobiliář.
Kompozice je založena na hlavní páteřní pěší cestě jdoucí od
východu na severozápad. Na tuto cestu navazuje řada vedlejších
pěších tras. Na hlavní cestě a velké louce pod ní jsou vyhlídková
místa do motolského údolí. Středem parku je bývalá usedlost sloužící
jako restaurace a půjčovna inline bruslí. Na usedlost navazuje hřiště
na plážový volejbal na okraji starého ovocného sadu. Ve východní
části je oplocený areál tenisových kurtů se zázemím. Součástí parku
je poutní kaple z původní poutní cesty.
Lokalita je dobře dostupná zejména obyvatelům Břevnova.
Vzhledem k nové inline dráze slouží park i návštěvníkům ze
vzdálenějších částí města.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/736/2801 Park Ladronka - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 53.3%, parkové sportoviště - 3.7%, parkový les na nelesních pozemcích - 4.4%,
městský sad - 5%, parkový les na lesních pozemcích - 22.2%, 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:

512/-/4123 LBC Spiritka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5050 LBK Spiritka - Petřín - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5195 LBK Pod Vypichem - Střešovické skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/32 Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 736 - Ladronka generováno 27-11-2015 | 14:55





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

Mrázovka - 737

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalitu tvoří tři stávající parky, Bertramka, Mrázovka a Nikolajka.
na jihu se nachází druhá budova hotelu (Mövenpick) přístupná
lanovkou a sportovní areál Mrázovka (nekryté hřiště).
Park Mrázovka vznikl v nedávné době, kdy kolem roku 2004 začaly
úpravy a probírky náletových dřevin rostoucích ve svazích. V roce
2007 vznikla dětská hřiště a sportoviště. V roce 2015 proběhla
revitalizace areálu Mrázovka, který byl v havarijním stavu. Husovy
sady v západní části lokality mají rekreační potenciál. Lineární část
lokality je severní svah, oddělující lokalitu Cihlářka od lokality
Košíře. Chybí propojení zmíněných obytných lokalit a zapojení
svahu, na kterém se Husovy sady rozkládají, do celku lokality
čtvrťového parku. Zahrádkovou osadu v jižní části parku navrhujeme
transformovat v městský park.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/737/2390 Park Nikolajka - čtvrťový park
123/737/2213 Park Mrázovka - čtvrťový park
123/737/2624 Bertramka - čtvrťový park
123/737/2179 Husovy sady - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 39.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 6.5%, parkové sportoviště -
12%, parkový les na nelesních pozemcích - 25.7%, parkový les na lesních pozemcích - 8.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.6%

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
Transformační plocha 411/737/5020 50111m2

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
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 737 - Mrázovka generováno 27-11-2015 | 14:55



Z12 R [ S ]
Mrázovka - 737

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/1014 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Santoška se strukturou parkového prostranství v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Park se nachází mezi ulicemi Nad Santoškou, U Santošky, Na
Doubkové a Radlická. Je součástí svahu Pavího vrchu. Navazuje na
Sady Na Skalce.
Ve středověku se na zdejších svazích nacházely vinice. V 17. století
zde byla vybudována barokní usedlost, která se podle majitele F. W.
Sonntaga jmenuje Santoška. V 19. století usedlost koupila rodina
Daubků a přikoupila sousední drobné usedlosti Klavírku, Březinku a
Václavku. Později byla usedlost přestavěna do novogotické podoby a
užitkové plochy usedlosti se změnily na krajinářskou zahradu.
Přestavěnou usedlost koupila na počátku 20. století smíchovská
obec a zpřístupnila veřejnosti.  Obytný dům se stal restaurací,
navazující zahrada začala fungovat jako městský park. Ve 30. letech
20. století došlo v důsledku výstavby v okolí k výrazným zásahům do
uspořádání zahrady. V letech 1933–1935 se v parku provedly větší
úpravy a část zásobní zahrady byla přeměněna na dětské hřiště.
Park Santoška je dominantou viditelnou z pravého břehu Vltavy.
Stavba původní vily v severozápadní části je rámována palouky se
solitérními stromy. Vila je spojena alejí s vyhlídkou na východním
okraji parku. Z vyhlídky jsou pohledy na smíchovské údolí, Nové
Město a Vinohrady. Alej rozděluje park na dvě poloviny s odlišným
utvářením terénu. Směrem k Radlické ulici navazuje na park plocha
spíše přírodního charakteru s vyhlídkou na Radlice na západním
konci hřebene.
Městská část plánuje jeho obnovu okolí dětského hřiště a mateřské
školy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/738/2785 Park Santoška - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 80.1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 11.5%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 8.1%

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:

512/-/1011 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4098 LBC Santoška - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Park Zličín - 739

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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
Park Zličín se strukturou parkového prostranství v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází při ulici Halenkovská, navazuje na rodinné a
bytové domy. První zmínka o parku pochází z roku 1929 v "Návrhu
přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro obec Zličín", k
jeho realizaci však nedošlo. Z roku 1994 pochází návrh na zřízení
lesoparku podél ulice Hrozenkovská, který je zahrnut v platném
územním plánu. Na celkovou koncepci parku v rozsahu územního
plánu byla vypracována úvodní studie v roce 2000. První část parku
Na Prameništi byla slavnostně otevřena v roce 2010, byla vybavena
veřejným osvětlením, vysazena zeleň a bylo realizováno dětského
hřiště. Realizovaná část parku poskytuje klidovou oblast v rychle se
stavebně rozvíjející městské části. Na jeho území příležitostně
probíhají společenské akce a trhy.
První etapa parku je tvořena hlavní páteřní cestou od vstupu z ulice
Hrozenkovské doprovázenou výsadbou stromů. Na území parku se
nachází technická památka – jímací štola z roku 1905, která byla
vybudována jako zdroj pro košířský vodovod.
Na základě deficitu parků v území a zvyšující se poptávky nových
obyvatel navrhujeme západní část lokality navázat na již
realizovanou část parku. Lokalita propojuje vnitřní a vnější krajinu a
její rekonstrukce by tuto skutečnost měla odrazit. V rámci tohoto
propojení s vnější krajinou je třeba překonat liniovou bariéru
Pražského okruhu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/739/2896 Park Na Prameništi - návrh - čtvrťový park
123/739/2647 Park Na Prameništi - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 98.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.6%

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
Transformační plocha 411/739/5172, 411/739/5173, Rozvojová plocha 413/739/5032 tvoří jedno území o rozloze 68771m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
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Centrální park Stodůlky - 740
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se v údolí Prokopského potoka pramenícího v parku
Panská zahrada v západní části území.
Park byl projektován v souvislosti s výstavbou okolních sídlišť. Jeho
vznik se datuje ke konci 20. století. Západní část parku s názvem
Panská zahrada byla využívána jako farská zahrada. Park Panská
zahrada vznikl v 80. letech 20. století a v letech 2009–2011 byl
renovován a doplněn o další prvky, jako jsou sportovní hřiště s
kuželkami a venkovní posilovací trenažéry. V současné době
Centrální park a Panská zahrada slouží především k rekreaci
obyvatel sídlišť Nové Butovice, Lužiny a Stodůlky.
Základní kompoziční osou parku je Prokopský potok a s ním
související soustava vodních ploch. Na tuto základní páteř území
jsou navázány pěší zpevněné a nezpevněné komunikace. Potok je na
několika místech překlenut mostky. Součástí parku jsou dětská hřiště
a sportoviště se zázemím. Ta jsou otevřena veřejnosti od dubna do
října. Park je prostupný a navazuje na veřejná prostranství
sousedícího území. Dále přechází do Prokopského a Dalejského
údolí.
Problematická je dosud nedořešená úprava navážky v severní části
parku.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/740/2219 Centrální park Stodůlky - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 76.4%, parkové sportoviště - 0.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.7%, vodní
plocha a vodní tok - 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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 740 - Centrální park Stodůlky generováno 27-11-2015 | 14:56



Z12 R [ S ]
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700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Folimanka - 741

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Nové Město, Nusle, Vinohrady

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 2

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Park Folimanka se rozprostírá mezi údolím Botičského potoka a
strmě stoupajícím jižním svahem pod Karlovem. Tyto dva fenomény
stanovují jeho lineární charakter. Park dostal svůj název po již
neexistující usedlosti a vinici, jejíž první majitel se jmenoval Jakub
Foliman. Kamenné opěrné zídky a ovocné stromy ve svahu jsou
pozůstatkem původní vinice a ovocné zahrady.
Vznik původní vinice a ovocného sadu se datuje od 14. století.
Dnešní kompozice parku byla vytvořena v 70. letech 20. století. Jde o
komponovaný park propojující sportoviště Folimanka, Karlov a
Vyšehrad.
Hlavní osou parku a přirozenou jižní hranicí je potok Botič. Cesty
paralelní s jeho linií tvoří kostru cestní sítě. Jsou to převážně
zpevněné asfaltové cesty nepravidelně propojené menšími cestami.
Dominantou parku je budova sportovní haly Folimanka. V lokalitě se
nacházejí další drobné stavby jako altán nebo nevelká kavárna se
sociálním zařízením.
Lokalita je dobře udržovaná a prostupná ve východozápadním
směru. Chybí kvalitnější propojení severojižním směrem, a to s
Albertovem a Karlovem, doporučujeme posílit propojení s
Vyšehradem. Potenciál potoka Botiče není využitý, vodní tok není z
parku přístupný. Doporučujeme zpracovat podrobnější dokumentaci
pro revitalizaci břehů Botiče, a to v návaznosti na celý tok.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/741/2461 Park Folimanka - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 71.9%, parkové sportoviště - 0.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 22.4%, vodní plocha a vodní tok - 5.1%

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:

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

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/-/7 sběrač Folimanka

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 741 - Folimanka generováno 27-11-2015 | 14:56
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Havlíčkovy sady - 742

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 2

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vinohrady, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 2

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládají se na svahu nad údolím potoka Botiče. Park obklopuje ze
severu, východu a jihu bloková zástavba Vinohrad. Na západě park
sousedí s jednotlivě umístěnými vilami se zahradami. Většina plochy
parku je ve svahu, pouze bezprostřední okolí Gröbeho vily s terasou a
vstupní část od severu je na náhorní rovině. Terén zde byl ještě uměle
navýšen zeminou vyvezenou při budování nedalekého železničního
tunelu.
Havlíčkovy sady jsou parkem anglického typu. Jde o původní
zahradu vily továrníka M. Gröbeho. Park vznikl v letech 1871–1888.
Gröbovka a okolí vily byly postaveny v duchu italské renesance. Park
je označován za dendrologicky hodnotný a je protkán cestní sítí s
odpočívadly a promenádní cestou. Při bombardování v únoru 1945
byl poškozen jak park, tak vila.
Z terasy vily je výhled do údolí Botiče. Pod ní se rozprostírá vinice s
viničním altánem. Vinice i altán jsou památkově chráněny. V areálu
parku dále nalezneme objekty jako grotta a obytný dům Dolní
Landhauska a Horní Landhauska, kuželna a restaurace. V severní
části je nově zrenovované dětské hřiště. Park je dobře prostupný s
vazbou na veřejná prostranství Vinohrad.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/742/2359 Havlíčkovy sady (Gröbovka) - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 67.6%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.9%, parkové sportoviště -
2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.8%, vodní plocha a vodní tok - 4.8%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 12.8%

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/-/4028 LBC Havlíčkovy sady - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5137 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Havlíčkovy sady - 742

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D3 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/7 sběrač Folimanka
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Park Kavčí hory - 743

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/3/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Podolí

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na západním výběžku Pankrácké říční terasy. Větší část
tvoří parková plocha, která přechází do území přírodní památky
Podolský profil.  V polovině 20. století se zde nacházely zahrádky a
drobné stavby. Ve spodní části území je plavecký areál Podolí.
Centrální část je parkově upravena s porosty dřevin a travnatými
plochami propojenými cestní sítí.
Území je prostupné a navazuje na veřejná prostranství v sousedícím
území, především na Centrální park Pankrác. Ve střední části se
nachází sportovní plochy, které obklopuje park. Součástí lokality je
plavecký bazén v Podolí, individuální rodinný dům na svahu,
sportovní areál navazující na ulici Vápencovou a administrativní
objekt v zakončení ulice Na Hřebenech II. Součástí lokality je i
oplocené parkoviště sloužící České televizi.
Problematické je území na východní straně, kde se nacházela
opuštěná zahrádková osada.
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Park Kavčí hory - 743

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/743/2201 Park Kavčí hory - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 56.4%, parkové sportoviště - 13.9%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů
- 0.8%, parkový les na nelesních pozemcích - 17.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.5%, parkový les na lesních pozemcích - 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

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Park Kavčí hory - 743

Veřejná doprava / Lanovky
625/-/1 Podolí - Kavčí Hory - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-625/-/1 Lanovka Podolí - Kavčí hory
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Centrální park Pankrác - 744

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

4/8/20
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Nusle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se na pankrácké pláni a navazuje na administrativní
centrum, bytové domy sídliště Pankrác a areál České televize.
Park vznikl společně s úpravami areálu tehdejší Československé
televize. Je využíván především obyvateli navazujících bytových
domů.
Základem kompozice je ústřední travnatá plocha lemovaná
výsadbami stromů i keřů po obvodu. V obvodových částech jsou
prostory s různým využitím, které se nacházejí zejména v jižní části
parkové plochy. Park navazuje na parkové úpravy na Kavčích
horách. Cesty jsou zpevněné, asfaltové a dlážděné.  V parku se
nachází kavárna, dětské hřiště, fontána a pergola.
Lokalita je dobře dostupná zejména obyvatelům navazujícího
sídliště. Do budoucna je vhodné řešit větší provázanost parku
směrem k administrativnímu a obchodnímu centru Pankrác.
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Centrální park Pankrác - 744

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/744/2475 Centrální park na Pankráci - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 98%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.8%

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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Centrální park Pankrác - 744

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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Údolí Zátišského potoka - 745

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hodkovičky, Kamýk, Lhotka, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v údolí vodního toku. Páteř celého území vytváří
Zátišský potok pramenící v sídlišti Novodvorská. Většinu lokality
tvoří rozsáhlé lesní porosty. Vyskytují se zde dub, habr a buk.
Vzhledem k rekreační funkci lesa jsou zde vysazovány také
jehličnany (zejména douglaska, modřín a borovice). Zastoupena
jsou exponovaná stanovitě nižších poloh, živná stanoviště nižších
poloh a chudá zamokřená stanoviště.
V minulosti bylo na Zátišském potoce vybudováno několik rybníků, a
to rybník U Vodotoku, retenční nádrž Hodkovičky a Zátišský rybník.
Zátišský rybník patří k historickým rybníkům na Zátišském potoce,
které jsou patrné již na mapách z 19. století. Lesy jsou využívány k
rekreaci obyvatel navazujících obytných souborů.
Lokalita je tvořena především lesními porosty na svazích údolí a
pouze místně se vyskytují travnaté plochy vázané na okolí vodního
toku. Větší plocha s odlišným charakterem oproti zapojeným lesním
porostům je v jižní části a navazuje na ulici Lhotecká. Lokalita je
prostupná. Ve střední části se nachází nestátní zdravotnické zařízení
Sanatorium Pronatal.
Chybí nástup do území z ulice Lhotecké.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/745/2355 Údolí Zátišského potoka - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 3.5%, městský park - 11.5%, parkové sportoviště - 0.2%,
soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1%, parkový les na nelesních pozemcích - 7.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.1%, parkový
les na lesních pozemcích - 69.5%, vodní plocha a vodní tok - 2.2%

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/-/4087 LBC Pod Lysinami - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5113 LBK Zátišský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5114 LBK Zátišský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5178 LBK Modřanská rokle - Pod Lysinami - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/8/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Centrální park Jižní Město se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na rovině v Praze 11 a navazuje na modernistické
sídliště Jižní Město.
Park vznikl společně s nově vystavěným modernistickým sídlištěm v
sedmdesátých letech 20. století a byl koncipován jako centrální park.
Je využíván především obyvateli navazujících bytových domů.
Základem kompozice je ústřední travnatá plocha s uměle
vytvořenými kopci, které pohledově rozdělují rozlehlou plochu parku
doplněnou skupinami stromů a keřů. Kostru tvoří nepravidelná síť
převážně zpevněných cest.
Lokalita je dobře dostupná zejména obyvatelům navazujícího
sídliště. MČ v současnosti obnovuje park po etapách dle
architektonického návrhu Zdeňka Sendlera, který podporuje
hierarchizaci a diverzifikaci parkových ploch, a tudíž zlepšuje
orientaci návštěvníků a v neposlední řadě i identifikaci obyvatel s
místem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/746/2400 Centrální park Jižní Město - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 93.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6.5%

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

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 : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 2, Praha 4, Praha 5, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hlubočepy, Malá Chuchle, Podolí, Smíchov, Vyšehrad

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 2, Praha 4, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v nivě řeky Vltavy v jižní části města. Součástí lokality je
Veslařský ostrov, Císařská louka, Podolský přístav a rekreační areál
Žluté lázně. Na severu je lokalita vymezena Vyšehradskou skálou
tvořenou ordovickými břidlicemi. Krajinný prostor je sevřený
výraznými krajinnými dominantami Vyšehradu, Dívčích hradů,
Barrandovskými skalami, Kavčími horami a Branickými skálami.
Řeka a její břehy byly v tomto prostoru již od začátku 20. století
intenzivně sportovně využívány především veslařskými kluby a
říčními lázněmi. Prostor řeky je v tomto území poměrně úzký, město
je tak s řekou v bezprostředním kontaktu a krajinný charakter se
skrze ostrovy mísí s městským charakterem. Toto propojení vytváří
mnoho přírodních ploch, které umožňují rekreaci uprostřed
města/řeky.
Jde o soustavu ostrovů a poloostrovů a navazující břehy s
doprovodným porostem dřevin. Především na pravém břehu existuje
množství areálů, které řeku znepřístupňují veřejnosti. Současný
prostor řeky je rovněž odříznut od města liniovými bariérami
dopravní infrastruktury.
Největší potenciál pro vznik typického přístavního korza má v
krátkodobém výhledu Podolský přístav, průplav u Veslařského
ostrova a Veslařský ostrov samotný.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 747 - Vltava I. generováno 27-11-2015 | 14:57



Z12 R [ S ]
Vltava I. - 747

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 747 - Vltava I. generováno 27-11-2015 | 14:57



Z12 R [ S ]
Vltava I. - 747

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 747 - Vltava I. generováno 27-11-2015 | 14:57



Z12 R [ S ]
Vltava I. - 747

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/747/2809 Veslařský ostrov - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2821 Zlíchovské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2810 Smíchovské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2529 Park na Podolském nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2210 Císařská louka - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2236 Koupaliště Žluté Lázně - lokalitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2104 Park na Pobřežní cestě - lokalitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 15.3%, parkové sportoviště - 12%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.5%, vodní
plocha a vodní tok - 64.7%

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/747/5009 124736m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.
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Transformační plocha 411/747/5096 36740m2

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

Transformační plocha 411/747/5103 43218m2

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

Transformační plocha 411/747/5119 48388m2

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

Transformační plocha 411/747/5131 7199m2

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:

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1060 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4088 LBC Pod lékárnou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5149 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/35 Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most) - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-622/-/35 Tramvajová trať Zlíchov - Dvorce (Dvorecký most)
910-630/-/6 Praha – Beroun
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství
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VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice, Karlín, Malá Strana, Nové Město, Smíchov, Staré Město, 
Vyšehrad

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v nivě řeky Vltavy. Hrana nivy je rozpoznatelná jen ve
velmi malých fragmentech. Součástí lokality je část ostrova
Štvanice, Střelecký ostrov, Slovanský ostrov, Dětský ostrov a park
Kampa a bezprostředně navazující nábřeží a náplavky. Na jihu je
součástí lokality část Císařské louky.
Výrazným zásahem v prostoru řeky byla výstavba nábřeží od 1. pol.
19. století. Na většině úseků došlo k regulacím a rozsáhlým
navážkám, které vyzdvihly původní terén o několik metrů a
definovaly novou úroveň města. Součástí řeky jsou ostrovy.
Prostor řeky vytváří zakončení průhledů ulic a prostorů směřujících k
řece. Z volného prostoru řeky je naopak možné vnímat panorama
Pražské kotliny, jejíž scénu vytváří městská struktura doplňovaná
svými typickými výškovými dominantami nad řekou. Vztah řeky a
města je jednoznačně vymezen a artikulován zástavbou lemující
vodní hladinu, jejíž podnož tvoří horizontála regulačních zdí,
náplavek, vorových propustí a jezů. Prostor řeky v historickém jádru
města vytváří důstojné a velkorysé veřejné prostranství. Prostupnost
lokality není ve všech úsecích kontinuální, časté jsou fyzické nebo
vizuální bariéry mezi nábřežím a břehem. Součástí ostrovů jsou
stavební objekty sloužící pro technické, kulturní a sportovní účely.
Primárním využitím jsou krajinářské parky na ostrovech doplněné o
další pobytové, relaxační, kulturní či přiměřeně sportovní využití.
Zároveň je třeba podporovat rozdílné typy břehů a ve vzájemném
kontrastu zvýraznit jejich identitu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/748/2494 Střelecký ostrov - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/747/2810 Smíchovské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2261 Ostrov Žofín - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2839 Kosárkovo nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2290 Dětský ostrov - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2593 Park na Kampě - lokalitní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2375 Nábřeží E.Beneše - místní park, interakční prvek ÚSES
123/748/2528 Dětské hřiště u Karlova mostu - místní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 6.8%, parkové sportoviště - 1.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 10.5%, vodní plocha a vodní tok - 79.9%

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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/748/5201, 411/748/5202, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 2928m2, 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.
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500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Kolektor
770/-/1 Kolektor 2. kategorie Centrum - Smíchov - návrh
770/-/13 Kolektor 2. kategorie Staré Město - návrh
770/-/4 Kolektor 2. kategorie Hlávkův most - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/039/1031 Praha-Výtoň
910-630/-/14 Praha hl. n. – Praha-Smíchov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/1 Kolektor Centrum - Smíchov
930-770/-/13 Kolektory Staré Město
930-770/-/4 Kolektor Hlávkův most
930-770/-/5 Kolektor Holešovice - Bubny
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Vltava III. - 749

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 7, Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holešovice, Karlín, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v široké nivě řeky Vltavy přitékající z pražského ohybu.
Součástí lokality jsou tzv. Libeňské kosy s relativně přirozenými
břehy.  V jižní části je lokalita ukončena ostrovem Štvanice.
Na konci 19. století byl v Libni zbudován chráněný obchodní přístav,
který ale v porovnání s holešovickým přístavem nepředstavoval
významný a dopravní uzel. Později byl přestavěn na loděnici.
Výrazným zásahem do říční krajiny holešovického meandru
představovaly úpravy koryta Vltavy, které proběhly ve dvou etapách.
Při výstavbě libeňského přístavu zaniklo východní vltavské rameno.
V druhé etapě ve 30. letech bylo hlavní vltavské koryto přeloženo
dále k západu a zkráceno. Na ostrově Štvanice byla koncem 17.
století zřízena dřevěná aréna, kde byly až do 19. století pořádány
štvanice psů na zvěř. Později v 19. století zde bylo zbudováno
varieté. V současné době prochází území holešovického meandru
intenzivní transformací.
Holešovický meandr je celek, pro který je charakteristická zejména
rozlehlá nivní krajina. Prostupnost územím je v současné době na
mnoha místech nedostatečná. Zejména příčné vazby propojující
břeh se zástavbou Holešovic. V lokalitě jsou zbytky původních
industriálních objektů.
Lokalita má potenciál pro vytvoření holešovického liniového parku
spojujícího plochy podél řeky. Historicky vzniklý industriální
charakter území by měl být podporován jako jeho významná
identita.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/749/2823 Trojské nábřeží pod Bílou skálou - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/749/2793 Nábřeží Holešovického meandru - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/749/2789 Ostrov Štvanice - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/749/2827 Park na Libeňském ostrově - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 3.3%, městský park - 21.3%, parkové sportoviště - 4.4%,
soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8.2%, vodní plocha a vodní tok - 61.5%, jiná plocha s
vegetací - 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.
Lokalita, nebo její část, je součástí území vymezeného pro pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy.

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
Transformační plocha 411/749/5013 35057m2

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

Transformační plocha 411/749/5014 30438m2

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

Transformační plocha 411/749/5016 56997m2

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

Transformační plocha 411/749/5130 106825m2

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

Transformační plocha 411/749/5142 24831m2

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:

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/15 Komunikační propojení Bubenské nábřeží - Jankovcova - návrh
610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně - návrh
610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova - návrh

Železniční doprava
630/-/19 Konvenční železniční trať Vlečka Holešovického přístavu - přestavba

Vodní doprava
670/749/1003 přístav sportovních lodí Libeň - návrh
670/749/1001 osobní přístav Libeň - návrh
670/749/1004 přístav sportovních lodí Libeň - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/-/1 Vodní tok Rohanské rameno - návrh
711/751/1 Vodní tok Rohanské rameno - návrh

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

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Kolektor
770/-/4 Kolektor 2. kategorie Hlávkův most - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/15 Komunikační propojení Bubenské nábřeží - Jankovcova
910-610/-/56 Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně
910-610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova
910-630/063/1008 Praha-Bubny/Vltavská
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny
910-670/749/1001 Ochranný osobní přístav Libeň

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/751/1 Rohanské rameno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-770/-/4 Kolektor Hlávkův most
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Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/21
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha-Troja

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

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se v nivě řeky Vltavy v Trojské kotlině. Součástí je Císařský
ostrov. Přes rozsáhlé proměny krajiny v souvislosti s regulací a
splavněním Vltavy se zde zachovaly stopy původní vltavské nivy s
patrnou strukturou lužního lesa, nivních luk a s pozůstatky slepých
ramen. Po pravé straně Císařského ostrova se nachází zřejmě
poslední přírodní úsek koryta Vltavy s peřejemi.
Řečiště Vltavy i fyzická podoba Císařského ostrova byly na přelomu
19. a 20. století významně ovlivněny výstavbou plavebního kanálu a
zdymadla. Kanál odřízl část dnes přimknutou ke Stromovce. Přerušil
i původní říční rameno směrem k Císařskému mlýnu. Roku 1967 byla
na Císařském ostrově spuštěna Ústřední čistírna odpadních vod.
Lokalita je využívána k rekreaci celoměstského významu.
Lokalitu tvoří vodní tok Vltavy s bezprostředně navazujícími břehy a
Císařský ostrov. Překonání řeky je možné taky po novém Trojském
mostě a po mostě Barikádníků. V západní části je železniční most.
Na východě je jezdecký areál s halou a venkovní jízdárnou. Lokalita
je prostupná po obou březích Vltavy. Intenzivněji je využíván
především pravý břeh. Příčně je území prostupné především po
trojské pěší lávce.
Problematická je zhoršená prostupnost území zejména v západní
části Císařského ostrova v souvislosti s areálem ÚČOV. Císařský
ostrov by se měl stát jedním s dalších rekreačních cílů obyvatel
Prahy v rámci Trojské kotliny.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/750/2218 Trojské nábřeží pod ZOO - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/750/2482 Trojské nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES
123/750/2623 Holešovické nábřeží - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 28.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.1%, parkové sportoviště -
4.5%, speciální zahrada - 0.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 20.1%, vodní plocha a vodní tok - 46.2%

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

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
Transformační plocha 411/750/5017 85029m2

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

Transformační plocha 411/750/5018 361616m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.
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Transformační plocha 411/750/5101 51292m2

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

Transformační plocha 411/750/5238, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 6959m2, 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:

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/14 Nádraží Podbaba - Suchdol - návrh
622/-/8 Lysolajské údolí - Troja (zoo) - Bohnice  - územní rezerva

Železniční doprava
630/-/19 Konvenční železniční trať Vlečka Holešovického přístavu - přestavba

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Protipovodňová opatření
712/-/1 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh
712/-/2 Protipovodňové opatření 100; Zajišťovaná individuálně - návrh

Odkanalizování
730/750/1046 Čistírna odpadních vod ÚČOV - návrh; rozšíření

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

Základní požadavky:

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, Určeno k ochraně pro Q2002, Určeno k ochraně pro Q100,
Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/750/1046 Rozšíření ÚČOV
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Rohanský ostrov - 751

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/6/11
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Rohanský ostrov se strukturou
parkového prostranství v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Karlín, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozprostírá se podél řeky Vltavy, navazuje na novou postupně
realizovanou výstavbu vznikající podél ulice Rohanské nábřeží. Na
západě je vymezen Hlávkovým mostem, na severu Libeňským
mostem.
Ostrov vznikl na místě starého říčního nánosu po roce 1550.
Nacházelo se zde seřadiště u stanice Karlín-přístav. V souvislosti s
výstavbou pražského metra území sloužilo jako deponie pro
ukládání materiálu a od konce devadesátých let je postupně
revitalizováno. Území nyní slouží jako rekreační zázemí obyvatelům
Karlína. V jeho střední části se realizuje společný projekt několika
obyvatel Přístav 18600, kteří mají pozemek zapůjčený od
Magistrátu hl. m. Prahy a postupně zde vytvářejí upravenou plochu
pro Karlín a jeho okolí.  U Libeňského mostu má své místo také
golfové hřiště.
Území má v západní části lineární charakter a rozšiřuje se směrem k
Libeňskému mostu. Procházejí zde vyšlapané pěšiny. Střední část se
postupně upravuje v rámci občanského projektu Přístav 18600.
Nachází se zde kavárna Maják.
V současnosti se na velké části území nacházejí zbytky zpevněných
ploch po předchozí činnosti. Do budoucna by bylo žádoucí území
lépe zpřístupnit obyvatelům Karlína a vybudovat síť cest a doplnit
ho/jej o mobiliář. Praha 8 chce na Rohanském ostrově vybudovat
relaxačně-sportovní areál s vodní plochou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/751/2005 Park na Rohanském ostrově - metropolitní park, interakční prvek ÚSES

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 72.1%, parkové sportoviště - 21.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.6%, vodní
plocha a vodní tok - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 0.4%

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

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

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 411/751/5129 293613m2

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/-/1 Vodní tok Rohanské rameno - návrh
711/751/1 Vodní tok Rohanské rameno - návrh

Odkanalizování
730/-/1 Kmenová stoka B, kanalizace jednotná, gravitační - návrh
730/751/1011 Záchytná nádrž Karlínská shybka - návrh

Kolektor
770/-/10 Kolektor 2. kategorie Rohanský ostrov - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/78 Přemostění Vltavy Komunardů - Thámova
910-630/-/15 Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/751/1 Rohanské rameno
910-730/751/1011 ZN Karlínská shybka

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/1 Přeložka kmenové stoky B
930-770/-/10 Kolektor Rohanský ostrov
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/7
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Višňovka se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hrdlořezy, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na svazích údolí Rokytky. Ovocné sady v
severní části s výhledem do okolí se zde nacházely již v minulosti,
dnes jde o největší sad v Praze s rozlohou deseti hektarů. Obklopuje
nově budovaný obytný soubor Zelené Město a areál škol se
sportovním hřištěm a navazuje na lokalitu Vinice. Území slouží jako
rekreační zázemí obyvatelům nově vznikajícího obytného souboru. V
jižní části se nacházejí převážně porosty stromů a keřů. Je zde síť
vyšlapaných či zpevněných pěších cest. Součástí lokality je několik
stavebních objektů. Chybí však kvalitní síť cest, vybavenost
mobiliářem a napojení na okolní obytné lokality. Na konci roku 2014
byl sad částečně obnoven s cílem přeměny na území s charakterem
parku. Na podzim roku 2015 plánuje magistrátní oddělení péče o
zeleň dokončit obnovu sadu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/752/2051 Višňovka I. - metropolitní park
123/752/2146 Višňovka II. - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 30.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 3.8%, parkový les na
nelesních pozemcích - 3.7%, městský sad - 42.8%, parkový les na lesních pozemcích - 14.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.2%, jiná plocha s
vegetací - 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

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 411/752/5094 98505m2

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

Transformační plocha 411/752/5095 171710m2

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

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4081 LBC Pod šancemi - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5117 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ 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 Údolí Rokytky se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hrdlořezy, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Údolí Rokytky navazuje na východě na Kyjské rybníky. Je obklopeno
obytnými lokalitami Kyje a Za Horou a na severu se nachází
transformační území podél železnice. Údolím Rokytky je nutné
zachovat prostupnost pro pěší a cyklisty a vytvořit liniový park, který
bude zázemím pro okolní zástavbu. Na východě lokality se nachází
zahrádková osada, jejíž zástavbu tvoří drobné chatky s výškou do1.
nadzemního podlaží. Část území je součástí přírodních parků
Smetanka a Klánovice–Čihadla.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 753 - Údolí Rokytky generováno 27-11-2015 | 14:58



Z12 R [ T ]
Údolí Rokytky - 753

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 753 - Údolí Rokytky generováno 27-11-2015 | 14:58



Z12 R [ T ]
Údolí Rokytky - 753

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 753 - Údolí Rokytky generováno 27-11-2015 | 14:58



Z12 R [ T ]
Údolí Rokytky - 753

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/753/2149 Údolí Rokytky  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 11.1%, městský park - 54.4%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 1.7%, městský sad - 2.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.4%, parkový les na
lesních pozemcích - 7.2%, vodní plocha a vodní tok - 17.4%, jiná plocha s vegetací - 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

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 411/753/5120 132758m2

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/4071 LBC Nad Rokytkou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4125 LBC Smetanka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/5021 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5041 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5042 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
712/753/1006 Protipovodňové opatření plošné Rokytka 2 (Smetanka) - návrh
712/783/1007 Protipovodňové opatření plošné Rokytka 3 (Smetanka) - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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
910-630/-/9 Praha – Kolín
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Hořejší rybník - 754

Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/12
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Hořejší rybník se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v katastrálním území Hloubětín. Jižní hranici
lokality tvoří železniční trať Praha–Kolín, která je bariérou v území.
Hořejší rybník patří k historickým pražským rybníkům založeným na
potoce Rokytka. Dnes slouží jako chovný. Lokalita je součástí
přírodní osy, která od Kyjského rybníka přes Aloisov, Hořejší rybník a
Smetanku pokračuje až na Vítkov. Převážně lesnatá jižní část
lokality je součástí přírodního parku Smetanka. Rybník je obklopen
lesními porosty, které přecházejí do zatravněných ploch s
rozvolněnými výsadbami dřevin, kde jsou umístěny retenční nádrže
Kejřův rybník 1, 2. V severní části lokality je točna tramvají. V letech
2012–2013 proběhla celková rekonstrukce Hořejšího rybníka, jejíž
součástí bylo i jeho odbahnění.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/754/2362 Hořejší rybník - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 29.8%, parkové sportoviště - 2.3%, parkový les na nelesních pozemcích - 7.2%,
parkový les na lesních pozemcích - 29.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.1%, vodní plocha a vodní tok - 20.2%, jiná plocha s vegetací - 1.5%

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 411/754/5019 257636m2

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/-/4023 LBC Hořejší rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5039 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5040 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5118 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/754/1014 Nádrž Kejřův rybník 2 - návrh
711/754/1033 Nádrž Kejřův rybník 1 - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/9 Praha – Kolín

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/754/1014 Nádrž Kejřův rybník 2
910-711/754/1033 Nádrž Kejřův rybník 1
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/27
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality U Rokytky se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá v nivě Rokytky v návaznosti na transformační
území Kolbenova a obytnou lokalitu Harfa. V severní části se nachází
stávající park navazující na sportovní areál TJ Praga Praha s malým
a velkým fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty. V centrální části
území je skládka stavební suti. V jižní části lokality jsou fotbalová
hřiště a zahradnictví. Velká plocha s ruderální vegetací sousedí se
zahrádkovou osadou a parkově založenou plochu u obytných domů.
V blízkosti vozovny Hloubětín se nachází betonárka. Podél Rokytky
je třeba zachovat prostupnost pro pěší a cyklisty, který naplní
potenciál rekreačního území pro okolní zástavbu, zejména v
souvislosti na okolní transformační plochy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/755/2899 U Rokytky I. - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 4.5%, městský park - 64.3%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.2%, parkové sportoviště - 10.6%, speciální zahrada - 2.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.8%, vodní plocha a vodní tok
- 10.9%

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

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

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 411/755/5121, 411/755/5226, 411/755/5227, Rozvojová plocha 413/755/5018 tvoří jedno území o rozloze 284935m2, 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
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4100 LBC Rokytka ve Vysočanech - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5038 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5040 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/755/1015 Nádrž U Pragovky - návrh
711/755/1027 Nádrž U Elektry - návrh

Kolektor
770/-/8 Kolektor 2. kategorie Kolbenova 2 - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/755/1015 Nádrž U Pragovky
910-711/755/1027 Nádrž U Elektry

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-770/-/8 Kolektory Kolbenova 2
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Klíčov se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozkládá na jižním svahu.  Z jihu je vymezena železnicí,
ze severu Městským okruhem. Převážnou část území tvoří
neudržovaný starý sad, který v současné době prochází obnovou.
Stávající park v západní části lokality, Park nad Klíčovem, slouží
obyvatelům navazující zástavby. Z ulice Ke Klíčovu do lokality
vstupuje hlavní páteřní cesta lemovaná trojřadou alejí z jírovců. V
horní rovinatější části lokality se nachází travnatá plocha lemovaná
porosty stromů. Lokalita je protkaná řídkou sítí pěšin, místy
doplněnou o lavičky a drobný mobiliář. Lokalita má nevyužitý
rekreační potenciál především v návaznosti na transformační
lokality Kolbenova a Cukrovar Vysočany. Je třeba zlepšit prostupnost
územím, doplnit nové cesty, především v příčném směru a kvalitně
území napojit na nově vznikající struktury transformačních území.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 756 - Klíčov generováno 27-11-2015 | 14:59



Z12 R [ T ]
Klíčov  - 756

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 756 - Klíčov generováno 27-11-2015 | 14:59



Z12 R [ T ]
Klíčov  - 756

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/756/2885 Klíčov - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 40.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.2%, městský sad - 46.5%,
parkový les na lesních pozemcích - 1.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.5%, jiná plocha s vegetací - 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

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 411/756/5029, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 406605m2, 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/-/4041 LBC Klíčov - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5002 LBK Prosecká - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5003 LBK Prosecká - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
910-630/-/12 Praha – Nymburk

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Vinice Máchalka se strukturou
parkového prostranství v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Prosek, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Vinice Máchalka se nachází na jižním, dnes z větší části zalesněném
svahu. První písemné zmínky o vinici pochází z 12. století. Část
území tvoří nedávno obnovená vinice. Na území je vytvořena
základní cestní síť, kterou by bylo vhodné doplnit o propojení
severojižním směrem a ze severu území zpřístupnit ze Starého
Proseku a z ulice Nad Krocínkou. Lokalita je součástí krajinné
kompozice a doporučujeme ji navázat na Prosecké skály a údolí
Rokytky pěším prostupem. Součástí lokality je bobová dráha s
restaurací.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/757/2358 Vinice Máchalka - metropolitní park
123/757/2437 Flajšnerka - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 10.4%, parkové sportoviště - 3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
1.7%, parkový les na nelesních pozemcích - 19.1%, městský sad - 3.6%, parkový les na lesních pozemcích - 49.2%, zpevněná plocha, plocha těžby
- 7.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.4%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 5.1%

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 411/757/5186, 411/757/5187, 411/757/5188, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 396362m2, 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/4031 LBC Flejšnerka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4103 LBC Prosecká - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5005 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5032 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/1 Kolejové křížení Balabenka
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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Mariánské hradby - 758

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Mariánské hradby se strukturou
parkového prostranství v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 1, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hradčany, Střešovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 1, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je vymezena ulicemi Patočkova, Myslbekova a Hládkov.
Nachází se v rovině, na svahu a v údolí vytvořeném potokem
Brusnice. Ze západu lokalita navazuje na rodinné a bytové domy, z
východu navazuje na hradební opevnění s objektem bývalé jízdárny
a areálem autoškoly.
Park Maxe van der Stoela byl realizován v roce 2014 z části na
konstrukci tunelu Blanka. Jedním z kompozičních principů nově
realizované části je pohled z horních partií na nově vytvořenou vodní
plochu. Střední část s umělým potokem je určena především ke hrám
dětí. Od ulic Myslbekova a Patočkova je park oddělen výsadbami
stromů. V navazující starší části byl v minulosti, mezi bastiony X. a
XI., starý vojenský hřbitov. V roce 1786 byl hřbitov nařízením císaře
Josefa II. obnoven s tím, že padlí vojáci se musí pohřbívat za
branami města. V roce 1906 byl hřbitov zrušen a odsvěcen. Ve
třicátých letech 20. století byl upraven na park. V jeho jižní části je
díky rozšíření prostoru a terénní konfiguraci větší travnatá plocha.
Starší část parku tvoří jedna cesta lemující původní hradby s porosty
stromů na obou stranách. Park je od okolí opět vymezen
zahloubením a obvodovou výsadbou vzrostlých stromů a keřů.
Východní část lokality tvoří území s potenciálem doplnit již
transformované území parku Maxe van der Stoela a navázat na něj.
Klíčová je kompozice Englova pásu ústícího do Jeleního příkopu.
Toto propojení je přerušeno právě v tomto území.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/758/2177 Mariánské hradby - čtvrťový park
123/758/2214 Park Maxe Van der Stoela - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 54.2%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 7%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 38.8%

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 411/758/5026 32151m2

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Spiritka - 759
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/3/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Spiritka se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na jižním svahu pod sportovním areálem na
Strahově. Na jihu navazuje na řadové rodinné domy se zahradami,
na západě na park Ladronka. Na temeni svahu se nachází usedlost
Spiritka, při ulici Atletická usedlost Kneislovka a vilové domy. V
minulosti se zde rozkládaly vinice. Území se uplatňuje především
jako vegetací porostlý pohledově exponovaný svah. Součástí jsou
oplocené zahrady přináležející k původním usedlostem Kneislovka s
kaplí sv. Jana Nepomuckého a Spiritka. Pouze východní část při ulici
Atletická má charakter záměrně založených výsadeb s vyšlapanou
nezpevněnou cestou využívanou místními obyvateli. Lokalita je
s o u č á s t í  š i r š í  k r a j i n n é  k o m p o z i c e ,  p ř í r o d n í  o s y
Strahov–Ladronka–Vypich. Prostupnost v této souvislé ose je
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/759/2522 Spiritka - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 43.3%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 10.6%, parkový les na
nelesních pozemcích - 29.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 16.2%

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

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 411/759/5123 92064m2

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/-/5049 LBK Spiritka - Petřín - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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 759 - Spiritka generováno 27-11-2015 | 15:0
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Pod Ladronkou - 760

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/4/6
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Pod Ladronkou se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Motol, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na jižním pohledově exponovaném svahu
motolského údolí při ulici Podbělohorská. Na jihu navazuje na areál
Nemocnice Na Homolce. Na severu navazuje na lokalitu Ladronka,
na západě na lokalitu Motolský háj. Svah je porostlý dřevinami, ve
střední části je vykácená plocha bez dřevin kvůli vedení vysokého
napětí.
Území má význam v rámci širšího krajinného rámce – nachází se na
ose Motolský Háj – Spiritka. Území v současnosti není nijak
rekreačně využíváno. Chybí propojení mezi zástavbou lokality Na
Skalce a Ladronkou, resp. Vypichem. Toto se v souvislosti s
vykácením pásu pro VVN nabízí v podélném směru. Svah ale tvoří
jistou lineární bariéru v území a chybí prostupnost území v příčném
směru, například mezi areálem nemocnice a Ladronkou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/760/2495 Pod Ladronkou - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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: soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.3%, městský park - 43.5%, parkový les na
nelesních pozemcích - 17.6%, parkový les na lesních pozemcích - 29.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8%

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 411/760/5084, 411/760/5085, 411/760/5086, Rozvojová plocha 413/760/5014 tvoří jedno území o rozloze 178111m2, 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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/3087 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3089 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3090 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3091 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4056 LBC Na Homolce - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5050 LBK Spiritka - Petřín - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/32 Tramvajová trať Vypich - Nemocnice Motol - Motol
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Dvůr Háje - 761

Z
12

STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/4
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Dvůr Háje se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozkládá na jihozápadním svahu ve Stodůlkách nedaleko
kaple Nalezení Svatého Kříže. V jižní části lokality se nachází
památkově chráněná usedlost Dvůr Háje, která kdysi stála přímo na
královské cestě z Pražského hradu na Karlštejn. Hlavní cesta vedoucí
k usedlosti je také hlavní osou území, byla založena jako alej, dnes je
zarostlá a stromy aleje se ztrácejí v náletových dřevinách. Dnešní
stav území i usedlosti je spíš zpustlý a zanedbaný. V severní části
lokality se nachází zahrádková osada v těsné blízkosti železniční
trati Smíchov–Hostivice. Zahrádková osada je oplocená se šesti
vstupy a je udržovaná. Součástí lokality je přírodní památka U Hájů,
která byla vyhlášena roku 1982.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/761/2503 Dvůr Háje - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 16.9%, městský park - 22%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 4.9%, parkové sportoviště - 2%, parkový les na nelesních pozemcích - 32.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.1%, parkový
les na lesních pozemcích - 15.7%, 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

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 411/761/5011 167402m2

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
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/3067 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3069 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3092 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4137 LBC U hájů - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Z
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Na Pískách se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Stodůlky, Třebonice, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází mezi ulicemi Sárská a Na Radosti, navazuje na
areál ČKD Tatra. Jde o údolí okolo prameniště Motolského potoka.
Území slouží obyvatelům sídliště Řepy především jako rekreační
zázemí.
Tvoří jej porosty dřevin, větší volné travnaté plochy jsou ve střední
části. Území je protkané sítí vyšlapaných pěšin. Lokalita má
nevyužitý rekreační potenciál především v návaznosti na
transformační areál ČKD Tatra a okolní obytné lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/762/2825 Prameniště Motolského potoka - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 66.7%, parkový les na nelesních pozemcích - 8%, parkový les na lesních pozemcích -
9.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.9%, vodní plocha a vodní tok - 1.9%

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

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

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

Rozvojová plocha 414/762/2322 27591m2

Využití: rekreační
Rozloha uličního prostranství: nestanovuje se

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:
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Rozloha parků: nestanovuje se
Zastavitelnost stavebního bloku: 20%

Krajina a parky
Transformační plocha 411/762/5113, 411/762/5114, 411/762/5247, 411/762/5248, 411/762/5249, Rozvojová plocha 413/762/5016 tvoří jedno
území o rozloze 290109m2, 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:

512/-/3070 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4014 LBC Bílý beránek - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/762/1013 Nádrž N2 - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/77 Přeložka úseku ulice Na Radosti a mimoúrovňové křížení s tratí

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/762/1013 Nádrž N2
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STRUKTURA PARKU : parkové prostranství

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/10
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Naplňovat potenciál zastavitelné; transformační;
rekreační lokality Jalový Dvůr se strukturou parkového
prostranství v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Krč, Kunratice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozkládá mezi ulicemi Libušská, Kunratická, Jalodvorská
a Pod Jalovým dvorem. Obklopuje ji  převážně zástavba
modernistického sídliště, výjimku tvoří enkláva rodinných domů
navazující na jižní hranici. Území již dnes slouží obyvatelům z okolí
jako rekreační zázemí. Nacházejí se zde porosty stromů a keřů, ve
střední části jsou větší travnaté plochy. Území je protkané sítí
vyšlapaných pěších cest, které umožňují průchodnost územím ve
všech směrech, což odráží poptávku po prostupnosti územím. Území
je v současnosti zanedbané s absencí jasného charakteru. Má však
potenciál být novým čtvrťovým parkem, zejména protože širší okolí v
současném stavu vykazuje deficit parků, a pokud dojde k
transformaci okolních lokalit, lze předpokládat, že poptávka po
novém parku se ještě zvýší.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/763/2489 Jalový dvůr   - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového prostranství za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti;
2/ dodržení významného podílu ploch tvořených vegetací, udržované v bezpečném a esteticky příznivém stavu;
3/ prostupnosti v míře poskytující vhodné podmínky pro rekreaci člověka;
4/ umísťování pouze takových staveb, zařízení či jiných opatření, které slouží účelu parkového prostranství, jako jsou např. zpevněné cesty, drobné
odstavné plochy do 50m2, zpevněný a zhutněný terén, vodní prvky, lávky, umělecká díla, osvětlení, hřiště, herní prvky, drobná architektura, terasy,
altány, toalety, kavárny, galerie, trafiky, solitérní zahradní restaurace a občanská vybavenost do 150m2 regulované (zastavěné) plochy budovy, technická
infrastruktura parku (např. zařízení na likvidaci dešťových vod) apod.

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 - 96.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.4%, jiná plocha s vegetací - 0.5%

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 411/763/5021 127770m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/17 Komunikační propojení Chýnovská - Vídeňská
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