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Park Aloisov - 770

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/2
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Kyje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na kopci západně od sídliště Lehovec v Praze 9 a
navazuje na přírodní park Smetanka.
Název Aloisov vychází z pojmenování obce, která se nacházela na
panství rakouského generála Aloise z Lichtensteina a byla zde
založena roku 1812. V 50. letech minulého století byly zalesněny
původně nelesní plochy nad Kyjským rybníkem. Lokalitu využívají
převážně obyvatelé z blízkých obytných domů.
Lokalita má lineární charakter určený topografií místa. V jižní části
lokality se nachází dobře udržovaná zahrádková osada, jejíž
zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Nepravidelná cestní síť
je řídká. V lokalitě se nachází dětské hřiště.
Chybí kvalitnější údržba a lepší pěší prostupnost v návaznosti na
lokalitu hořejší rybník, Smetanka a prostupnost do starých Kyjí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/770/2202 Park Aloisov  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 15.1%, městský park - 4.9%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 4%, parkový les na nelesních pozemcích - 5.2%, parkový les na lesních pozemcích - 67.7%, zpevněná plocha, plocha těžby -
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:

512/-/4016 LBC Aloisov - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5105 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5106 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5119 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/9 Praha – Kolín
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Prosecké skály - 771

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Prosecké skály se strukturou parkového lesu v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Libeň, Prosek

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládají se na svahu. Součástí lokality je přírodní památka
Prosecké skály. Nacházejí se zde stepní trávníky, pozvolna dochází k
zarůstání jírovcem, trnovníkem, růží a ostružiníkem. Jsou zde skalní
výchozy cenomanského pískovce české křídy.
Nachází se zde rozsáhlý labyrint přírodních i umělých jeskyní známý
pod názvem Močálka. Dřívější těžba v otevřených lomech, vnikání
kanalizační a srážkové vody a další antropogenní vlivy způsobily
destabilizaci masivu. V minulosti se zde těžil bílý, kaolinický,
rozpadlý pískovec peruckých vrstev. Lokalita je navštěvována
především obyvateli sídliště Prosek, je zde naučná stezka.
Většinu lokality tvoří zapojené porosty dřevin, místy přecházející do
travnatých ploch. Lokalita je prostupná.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/771/2500 Prosecké skály - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 4.4%, městský park - 23.7%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 1.1%, parkové sportoviště - 0.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 6.8%, parkový les na lesních pozemcích - 59.9%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 4.2%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/771/5231, 411/771/5232, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 174769m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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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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Hvězda - 772

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/3
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Liboc, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na Pražské plošině. Větší část obory se nachází v rovině.
Menší ,  západní  část  za letohrádkem přechází  prudkým
severozápadním svahem s cenným porostem bikové bučiny do údolí
Litovického potoka. Podložím jsou ordovické břidlice, které
překrývají svrchnokřídové pískovce, opuky a jejich zvětraliny. Místy
jsou vyvinuty terciérní štěrkopísky. Bělohorské opuky zvětrávají v
hlinitopísčité středně živné půdy, místy jsou sprašové překryvy.
Porosty tvoří především dub letní a zimní, buk, habr, javor mléč a
klen.
Roku 1534 byla v lese Malejov Ferdinandem I. založena Nová obora.
Původní dřevěný plot byl roku 1541 nahrazen kamennou zdí, později
byla obora rozšířena o pozemky v údolí Litovického potoka. V letech
1555–1557 byl vybudován letohrádek Hvězda na pokyn Ferdinanda
Tyrolského. Ve spodní zamokřené části obory byl v roce 2005
obnoven původní rybník ze 17. století.
Kompozice obory je založena na trojzubci hlavních cest, které vedou
od budovy letohrádku ke třem hlavním branám – Libocké, Pražské
(Břevnovské) a Bělohorské. Obora je dobře prostupná hustou sítí cest
a je pokračováním lokality Ladronka. Součástí obory je letohrádek s
míčovnou, bývalá myslivna, dům správce, studánka Světlička.
Územím prochází cyklotrasa.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 772 - Hvězda generováno 27-11-2015 | 15:2



Z13 R [ S ]
Hvězda - 772

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 772 - Hvězda generováno 27-11-2015 | 15:2



Z13 R [ S ]
Hvězda - 772

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 772 - Hvězda generováno 27-11-2015 | 15:2



Z13 R [ S ]
Hvězda - 772

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/772/2753 Obora Hvězda - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.2%, městský park - 15%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 0.6%,
parkové sportoviště - 2.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 4.7%, parkový les na lesních pozemcích - 71.7%, zpevněná plocha, plocha těžby
- 5.4%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%

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:

512/-/4067 LBC Obora Hvězda - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5072 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5172 LBK Obora Hvězda - Vypich - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5173 LBK Obora Hvězda - Vypich - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5174 LBK Obora Hvězda - Vypich - v prostoru k upřesnění, 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
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Park Cibulka - 773

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Jde o údolí s přilehlými svahy kolem potoka Cibulka. Severně
exponovaná strana terénního hřbetu má lesní charakter, na jižně
exponovaném svahu se nachází ovocný sad. Lokalita navazuje na
Vidouli, od níž je oddělena železnicí.
Park Cibulka vznikl na pozemcích stejnojmenné usedlosti. Ve 14.
století se tu nacházel hospodářský dvůr. Krajinářský park byl
budován až po roce 1815. V současnosti je lokalita využívána jako
park sloužící obyvatelům navazující lokality Cibulka a přilehlých
čtvrtí Motol, Malý Břevnov, Řepy a Jinonice.
Základem kompozice je osa údolí s potokem Cibulka. Dominantou je
romantická zřícenina v nejvyšším místě areálu s výhledy na ostatní
významné části areálu a do širší krajiny. Park sestává z několika
částí. Jednou z nich jsou zahrady přiléhající k budovám ze severní a z
východní strany. Další jsou kompozice vázané na čínský pavilon,
romantickou zříceninu, umělou jeskyni a novogotickou hájovnu,
poustevnu, studánku, sousoší Diany se psy, sochu Jupitera a sochu
sv. Jana Nepomuckého. Součástí parku je několik staveb: budova
bývalé usedlosti a hospodářské objekty, rozhledna v podobě
zříceniny hradu, čínský pavilon, poustevna, jeskyně Dantovo peklo se
sochou Jitro, socha Jupitera, socha sv. Jana Nepomuckého, sousoší
Diany se psy a hájovna. Budovy jsou přízemní či jednopatrové.
Lokalita je prostupná.
Většina staveb včetně samotné usedlosti chátrá. Je nutné řešit vazbu
zahrádkové osady a nástupu z ulice U Cibulky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/773/2207 Park Cibulka - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 3.7%, městský park - 8.6%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 1.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 5.6%, parkový les na lesních pozemcích - 69.5%, zpevněná plocha, plocha těžby -
10.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%, 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

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/-/2019 RBC Na Cibulkách - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3088 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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 : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Košíře, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na svazích. Lokalita je součástí přírodního parku
Košíře–Motol. Nachází se zde několik převážně zalesněných ploch,
místy se vyskytují větší travnaté plochy. Na západě je usedlost
Bulovka s fragmenty původního ovocného sadu a novogotickým
glorietem. Lokalita navazuje na zástavbu rodinných a bytových
domů.
V minulosti některé části lokality sloužily jako vinice. Usedlost
Bulovka byla využívána kromě zemědělské výroby také jako
oddechové místo. V současnosti je naprostá většina ploch porostlá
lesem v prudkých svazích.
V lokalitě jsou velmi cenné pohledy do širšího okolí. Z louky pod
bývalou usedlostí Šalamounka je panoramatický výhled na protější
svah s vilovou čtvrtí a zalesněnými svahy táhnoucími se od Strahova
na západ. Výrazně se v panoramatu krajiny uplatňuje gloriet
přináležející k usedlosti Bulovka v jižní části lokality. Zároveň
umožňuje pohledovou vazbu na protější zalesněné svahy pod
usedlostí Šmukýřka. Prostupnost lokality je dobrá.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 774 - Šalamounka generováno 27-11-2015 | 15:2



Z13 R [ S ]
Šalamounka - 774

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 774 - Šalamounka generováno 27-11-2015 | 15:2



Z13 R [ S ]
Šalamounka - 774

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/774/2611 Park Šalamounka - čtvrťový park
123/774/2596 Pod Šmukýřkou  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.2%, parkové sportoviště -
2.3%, parkový les na nelesních pozemcích - 43.3%, městský sad - 2.7%, parkový les na lesních pozemcích - 36.9%, zpevněná plocha, plocha těžby
- 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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/774/5056 57126m2

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

Transformační plocha 411/774/5057 299747m2

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/-/1009 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4072 LBC Nad Jinonickým údolím - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

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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Dobeška - 775

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Dobeška se rozprostírá na zalesněných svazích a skalnatých
srázech v bývalých lomech. Součástí lokality je přírodní památka
Branické skály. Na Dobešce se první osadníci usídlili až v roce 1913 a
místo pojmenovali podle vzrostlého dubu Dubeška. Nad svahem na
lokalitu navazuje zahradní město Na Dobešce.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/775/2297 Branické skály - lokalitní park
123/775/2121 Pod Dobeškou - místní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 32.1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 2.9%, parkové sportoviště -
3%, parkový les na nelesních pozemcích - 18.8%, parkový les na lesních pozemcích - 39.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.2%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/775/5058 21206m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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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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U Branického pivovaru - 776
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STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/13
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
U Branického pivovaru se strukturou parkového lesu v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hodkovičky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se ve svahu. Převažují zde lesní porosty. Součástí lokality
je přírodní památka s xerotermními společenstvy. V souvrství
černých graptolitových břidlic se vyvinula ložní žíla diabasu, kvůli
které zde byl v minulosti otevřen lom. V nejnižších částech území se
nachází Branický potok.
V 19. století byl na místě přírodní památky otevřen lom pro těžbu
essexitového bazaltu. V důsledku těžby byl vykácen porost a to
pravděpodobně umožnilo po ukončení prací v lomu rozvoj stepi.
Lesní porosty pokrývající naprostou většinu lokality jsou využívány k
rekreaci obyvatel navazujících čtvrtí.
Jde o souvislé porosty lesa na svazích, pouze v části podél Vítovcové
ulice je větší travnatá plocha se solitérními stromy. Území je
prostupné.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/776/2442 U Branického pivovaru - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 2%, parkové sportoviště - 0.5%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů - 1.2%,
městský park - 7.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 21%, parkový les na lesních pozemcích - 60%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6.8%,
vodní plocha a vodní tok - 1.2%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/5167 LBK Kunratický les - Zátišský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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Velký háj - 777

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/14
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Velký háj se strukturou parkového lesu v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Krč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na svazích nad Jižní spojkou. Je tvořen dubohabrovými
porosty s podrostovými druhy bylin jarního aspektu. Tyto cenné lesní
druhy jsou zachovány zejména v západní části staré dubohabřiny na
mírném zahliněném svahu orientovaném k severu.
Lesní porosty na svazích jsou zde v určitých částech patrné již na
mapách v 19. století.  Postupně došlo k jejich rozšíření i na další části
svahu. Lesy jsou využívány především k rekreaci obyvatel sídliště
Novodvorská.
Lokalitu tvoří především lesní porosty, pouze malá část na
severovýchodě je bez souvislého porostu dřevin. Lokalita je
prostupná.
Některé okrajové části lokality, především na severu, jsou
degradovány navážkami a skladováním materiálů.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/777/2436 Lesopark na Novodvorské - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 19.1%, parkové sportoviště - 0.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 3.2%,
městský sad - 1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.8%, parkový les na lesních pozemcích - 74.9%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4068 LBC Novodvorská - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5166 LBK Kunratický les - Zátišský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
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Z
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STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

2/2/19
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; rekreační lokalitu
Les Kamýk se strukturou parkového lesu v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se uprostřed sídlišť Modřany, Kamýk a Lhotka. Ve východní
části má lokalita charakter lesoparku. Převládající dřeviny jsou
borovice lesní, dub zimní a smrk ztepilý. V lese Kamýk pramení
Lhotecký potok. Ve střední části jsou travnaté plochy s meandry
Lhoteckého potoka s doprovodným porostem dřevin. Nachází se zde
suchý poldr. V západní části má lokalita charakter přírodní rokle
vytvořené Zátišským potokem.
Les Kamýk, původně nazývaný „Hořejší borový“, byl v 19. století
poloviční rozlohy oproti současnosti. Zbývající části byly využívány
jako pastviny, mokré louky a pole. Postupně došlo k proměně
původně převážně jehličnatého lesa na les smíšený. V současnosti
slouží jako lesopark pro obyvatele navazujících sídlišť.
Les je snadno dostupný pro pěší i cyklisty. Součástí je hájovna se
zookoutkem a dětské hřiště. V lese jsou instalovány lavičky
navazující na cestní síť. Lesopark je dobře prostupný a navazuje na
veřejná prostranství okolních sídlišť. Rokle v západní části je
prostupná pouze podél jejího severního okraje. Příčné propojení je
zde realizováno po mostku pro pěší.
Lokalita je stabilizovaná. Dobře dostupná zejména obyvatelům
navazujících sídlišť. Plochy podél cest na hraně přirozené rokle v
západní části by měly být v budoucnu lépe udržovány.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/778/2752 Park Nad Píšovicemi a Lesopark Kamýk - čtvrťový park
123/532/2878 Sídliště Modřany sever - místní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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%, parkové sportoviště - 0.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 5.4%,
parkový les na lesních pozemcích - 60%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4%, 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

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/-/5176 LBK Modřanská rokle - Pod Lysinami - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 778 - Les Kamýk generováno 27-11-2015 | 15:3



Z13 R [ S ]
Les Kamýk - 778

Veřejná doprava / Metro
621/-/3 Trasa metra III.D - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 778 - Les Kamýk generováno 27-11-2015 | 15:3
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Tyršův vrch - 779

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/3/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Tyršův vrch se zvedá nad obytnou lokalitou Michle. Lesnatý vršek,
jak jeho název napovídá, má především sokolskou tradici. Nachází
se na něm sokolské cvičiště z dvacátých let minulého století. Právě
zde nacvičovali sokolové z okolních městských částí svá cvičení na
všesokolské slety na Strahově. Nyní je zde lukostřelecký areál.
Lokalita má potenciál stát se v návaznosti na bohdalecký kopec
novým metropolitním parkem. Chybí propojení bohdaleckého a
Tyršova vrchu, lepší prostupnost a vybavenost drobným mobiliářem.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/780/2232 Bohdalecký a Tyršův vrch - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

Rozvíjet a chránit nestavební bloky a nezastavitelné části stavebních bloků v souladu jejich nestavebním účelem a v souladu s typem struktury
lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkové sportoviště - 8.9%, parkový les na nelesních pozemcích - 2.2%, parkový les na lesních
pozemcích - 84.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.9%

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.

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 411/779/5008 93190m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 779 - Tyršův vrch generováno 27-11-2015 | 15:3



Z13 R [ T ]
Tyršův vrch - 779

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem
 - 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/-/33 Komunikační propojení Otakarova - Nad Vinným potokem

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 779 - Tyršův vrch generováno 27-11-2015 | 15:3
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Bohdalec - 780

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ 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 Bohdalec se strukturou parkového lesu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Michle, Vršovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalitu Bohdalec tvoří pohledově exponovaný zalesněný svah s
potenciálem obnovy vyhlídkových míst. Ze západní strany je kopec
oddělen železnicí od Tyršova vrchu, se kterým prostorově souvisí.
Bohdalec se svažuje od lokality zahradního města Na Bohdalci.
Lokalita má potenciál stát se v návaznosti na Tyršův vrch novým
metropolitním parkem. Chybí propojení bohdaleckého kopce a
Tyršova vrchu přes bariéru železnice, lepší prostupnost a vybavenost
drobným mobiliářem, chybí lepší návaznost na okolní obytné
lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/780/2232 Bohdalecký a Tyršův vrch - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 11.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 4.2%, parkový les na lesních pozemcích
- 81.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.1%

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 411/780/5006 140995m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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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 : parkový les

/ 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 Za Dráhou se strukturou parkového lesu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hostivař, Strašnice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 15

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita nacházející se v místě s jedním z nejvyšších deficitů parků
má potenciál doplnit kompozici metropolitních parků. Jde o rozsáhlý
zanedbaný lesopark, jehož hranice vymezují liniové stavby dopravní
infrastruktury. Území navazuje na nejrozsáhlejší produkční
průmyslové lokality, kterým by mohlo být v budoucnu rekreačním
zázemím. V lokalitě je plánována mimoúrovňová křižovatka v
návaznosti na dokončení Městského okruhu. Navrhované dopravní
řešení bude respektovat souvislosti krajinné struktury ve městě a je
klíčové zajistit  pěší propojení jižní a severní části nově
navrhovaného metropolitního parku. Chybí pěší prostupnost a
napojení na okolní lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/781/2011 Za Dráhou  - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 34.1%, parkové sportoviště - 0.9%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
1.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 6.9%, parkový les na lesních pozemcích - 46.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6%, vodní plocha a
vodní tok - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 3.3%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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 411/781/5134, 411/781/5135, 411/781/5136, 411/781/5137, Rozvojová plocha 413/781/5024 tvoří jedno území o rozloze
771839m2, 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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Za Dráhou - 781

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála - návrh
610/781/1028 MUK Rybníčky - návrh, radiály a Městský okruh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
910-630/-/5 Praha – Benešov

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
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Malešická stráň - 782

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Malešice, Strašnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na severním svahu a navazuje na zástavbu
lokality Staré Malešice. Malešická stráň je součástí širší krajinné
kompozice a důležité je posílit vazby na nákladové nádraží Žižkov a
lokalitu parkového prostranství Višňovka. Kvůli lineární bariéře v
podobě železniční trati chybí propojení se zástavbou bytových domů
v lokalitě Jarov. Z jižní strany na lokalitu navazuje transformační
plocha pro bytové domy Malešická stráň. Uliční prostranství nové
struktury zástavby by se měla kvalitně napojit na cestní síť Malešické
stráně. Ve východní části lokality se nachází zahrádková osada.
Zahrádková osada je oplocená a veřejnosti nepřístupná. Zástavbu
tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Základní cestní síť je založená,
území je v současnosti zanedbané.
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Malešická stráň - 782

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/782/2389 Malešická stráň - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 13.3%, městský park - 23.2%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 6.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 10%, městský sad - 1.7%, parkový les na lesních pozemcích - 42.5%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 2.9%

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.

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 411/782/5184, 411/782/5185, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 188727m2, 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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Malešická stráň - 782

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

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/15 Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov) - návrh

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

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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/49 Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála
910-610/-/83 Rekonstrukce Malešické ul. a nové napojení na ul. Českobrodskou (Jarovská spojka)
910-622/-/15 Tramvajová trať Olšanská (Jana Želivského) - Habrová (Nákladové nádraží Žižkov)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/24 Kabelový tunel Strašnice
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Smetanka - 783

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ 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 Smetanka se strukturou parkového lesu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hrdlořezy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Smetanka je pohledově exponovaný, zalesněný ostroh, který
je vymezen vodním tokem Rokytkou a jeho údolní nivou. V severní
části lokality meandrující Rokytka přímo protéká. Východní hranici
lokality tvoří železniční trať. Dominantou parku je lesnatý hřeben
Smetanka.  V lokalitě se nachází základní cestní síť, přesto je vhodné
ji doplnit o další stezky. V centrální části lokality se nachází
zahrádková osada. Zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP.
Území je součástí přírodního parku, který byl vyhlášen v roce 2010.
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Smetanka - 783

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/783/2182 Smetanka - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 16.1%, soukromá zahrada a zahrada uzavřených areálů -
0.1%, městský park - 20.7%, parkové sportoviště - 0.5%, parkový les na nelesních pozemcích - 0.1%, speciální zahrada - 1.9%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 2.3%, parkový les na lesních pozemcích - 53.9%, vodní plocha a vodní tok - 4.3%

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

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 411/783/5124 235687m2

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/-/4125 LBC Smetanka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
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512/-/5039 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5041 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5120 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
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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Vinice - 784

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ 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 Vinice se strukturou parkového lesu v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Hrdlořezy, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozkládá se na svazích nad železniční tratí. Větší část území tvoří
lesní porosty. Část lokality je součástí přírodního parku Smetanka.
Geologické podloží tvoří převážně horniny ordoviku.
V 19. století se zde nacházela převážně pole. Postupně zde došlo k
vytvoření zahrádkových osad, zbývající část byla zalesněna.
Zahrádkové osady jsou zde dodnes a jsou sdružené v Českém
zahrádkářském svazu. Původní objekty nacházející se mezi
zahrádkovými osadami byly nahrazeny obytným souborem. Lesní
porosty slouží k rekreaci obyvatelům okolních čtvrtí.
V lokalitě jsou dvě zahrádkové osady, jejichž zástavbu tvoří drobné
chatky s výškou 1 NP, na které navazuje lesní komplex. Jde o
zapojené porosty stromů a keřů, které jsou prostupné sítí
vyšlapaných cest.
Lokalita je stabilní. Problematická je zhoršená prostupnost v
západní části lokality v důsledku oplocených zahrádek.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/784/2086 Na Vinici - metropolitní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 19.2%, městský park - 5.4%, parkový les na nelesních
pozemcích - 0.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.9%, parkový les na lesních pozemcích - 72%

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 411/784/5028 98464m2

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/-/5117 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5120 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
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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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/9 Praha – Kolín
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STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/9
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kobylisy, Libeň

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita Okrouhlík se rozprostírá na západním pohledově
exponovaném svahu, navazuje na park Okrouhlík a na obytné
lokality Akademie věd a Na Stírce s převažující zástavbou bytových
domů. Na jihozápadním okraji lokality se nachází zahrádková
osada, jejíž zástavbu tvoří drobné chatky s výškou 1 NP. Základní
cestní síť je založená, chybí ovšem kvalitnější napojení na uliční
prostranství okolních lokalit. Území je v současnosti zanedbané.
Část lokality je součástí přírodní památky Okrouhlík vyhlášené v
roce 1982.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 785 - Okrouhlík generováno 27-11-2015 | 15:5



Z13 R [ T ]
Okrouhlík - 785

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 785 - Okrouhlík generováno 27-11-2015 | 15:5



Z13 R [ T ]
Okrouhlík - 785

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/785/2205 Okrouhlík - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 1.4%, parkové sportoviště - 0.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 6.6%,
parkový les na lesních pozemcích - 84.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.9%, jiná plocha s vegetací - 3.1%

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 411/785/5210, 411/785/5211, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 81677m2, pro které platí:
Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy veřejného prostranství v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zlepšení prostupnosti a vybavenosti
území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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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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Litovický potok - 786

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/15
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Liboc, Veleslavín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se skládá ze dvou částí oddělených železniční tratí. Severní
část tvoří zahrádková osada navazující na budovu Fakulty tělesné
výchovy a sporu UK. Jižní část tvoří Libocký rybník s břehy a svah
navazující na sídliště Petřiny. Okolí rybníka tvoří travnaté plochy a
porosty dřevin na březích. Svah pod sídlištěm Petřiny tvoří lesní
porosty, na úpatí jsou objekty chat se zahradami. Zahrádková osada
je oplocená a veřejnosti nepřístupná. Zástavbu tvoří drobné chatky s
výškou 1 NP. Chybí kvalitní síť cest, vybavenost mobiliářem a
napojení na okolní obytné lokality. Prostor mezi železniční tratí a
stávající zahrádkovou osadou je v současnosti neudržovaný. Nutné
je zachovat a podpořit prostupnost lokality, zejména podél
Litovického potoka.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 786 - Litovický potok generováno 27-11-2015 | 15:5



Z13 R [ T ]
Litovický potok - 786

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 786 - Litovický potok generováno 27-11-2015 | 15:5



Z13 R [ T ]
Litovický potok - 786

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/786/2285 Údolí Litovického potoka I. - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 32.5%, městský park - 10.4%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 17.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.9%, parkový les na lesních pozemcích -
20.4%, vodní plocha a vodní tok - 11.6%

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 411/786/5099 166249m2

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/-/5065 LBK Šárecký potok - Střešovické skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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512/-/5070 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5071 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5204 LBK Šárecký potok - Střešovické skály - 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

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/130/1028 Praha-Veleslavín
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/1 Vedení 2X110 kV - připojení TNS Liboc
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Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ 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 Motolský háj se strukturou parkového
lesu v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 17, Praha 5, Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Břevnov, Motol, Řepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17, Praha 5, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na svahu nad motolským údolím. Z východu
navazuje na park Ladronka a z jihu na lokalitu přírodní památky
Kalvárie v Motole. Geologickým podkladem jsou pískovce a břidlice.
V minulosti se zde nacházela vřesoviště s rozptýlenou vegetací, pole
a louky. Západní a především střední část byla postupně zasypána
navážkami, které vytvořily umělý terénní útvar. Navážky na západní
straně se postupně proměňují na park sloužící obyvatelům přilehlého
sídliště Řepy. Kromě výsadeb jsou zde postupně doplňovány herní
prvky a další vybavenost. Severní část tvoří lesní porost převážně
borového lesa a zahrádková osada, jejíž zástavbu tvoří drobné
chatky s výškou 1 NP. Pod nákupním centrem jsou špatně prostupné
porosty stromů a keřů. Kromě zpevněných cest v západní části území
se zde nacházejí především nezpevněné vyšlapané cesty. Uprostřed
lokality je areál cyklokrosu. Vzhledem k transformaci je nutné
vhodně začlenit do území umělou terénní modelaci, a to jak pomocí
vegetace, tak doplněním nové sítě cest. Krajinářské řešení by mělo
reflektovat cenné výhledy otevírající se do motolského údolí a velké
části pravého břehu Vltavy. Chybí propojení východní části lokality s
parkem Ladronka. Okolí obchodního centra (Kaufland), je v
současnosti neprostupné a chybí napojení na realizovanou cestní síť
v lokalitě.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/787/2163 Motolský Háj - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 2.5%, městský park - 49.4%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 3.7%, parkové sportoviště - 1.2%, parkový les na nelesních pozemcích - 5.2%, parkový les na lesních pozemcích - 34.6%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 3%, 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 411/787/5133, 411/787/5181, 411/787/5182, 411/787/5183, Rozvojová plocha 413/787/5022 tvoří jedno území o rozloze
981508m2, 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/-/3065 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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512/-/3093 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3094 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3095 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4043 LBC Kalvárie v Motole - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4092 LBC Pod Bílou horou - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4111 LBC Pod Vypichem - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4142 LBC U boroviček - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5195 LBK Pod Vypichem - Střešovické skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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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Přírodní památka Skalka - 788

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na svahu, který tvoří dvojitý skalní hřeben, a
je součástí motolského údolí. Geologickým podkladem jsou
křemence a břidlice. V minulosti bylo území zcela odlesněno. V
centrální části lokality se proto nacházejí travnaté plochy, území
tvoří ovšem převážně porosty stromů. Stávající porost tvoří
především dub zimn, javor mléč a habr. Lokalita navazuje na ulice
Plzeňskou, U Kotlářky a Pod Skalkou. Na severu, západě a na
východě navazuje na obytné lokality, jejichž obyvatelé využívají
území pro rekreační účely. V lokalitě se nachází síť vyšlapaných cest,
kterou by bylo vhodné doplnit a posílit. Větší část území je součástí
přírodní památky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/788/2598 Skalka  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 2.6%, městský park - 3.3%, soukromá zahrada a zahrada
uzavřených areálů - 0.3%, parkový les na nelesních pozemcích - 20.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1%, parkový les na lesních pozemcích -
72.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.2%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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 411/788/5126, Rozvojová plocha 413/788/5019, 413/788/5020 tvoří jedno území o rozloze 186422m2, 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/-/4128 LBC Skalka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
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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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/ R
VYUŽITÍ : rekreační
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STABILITA : transformační

2/2/5
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Košíře, Motol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na zalesněném svahu spojujícím Cibulku a
Vidouli. Propojení těchto dvou významných území v rámci krajinné
kompozice chybí. Chybí i prostupnost územím a napojení na uliční
prostranství okolní zástavby. Část území je součástí přírodního
parku Košíře–Motol. V severovýchodní části se nachází udržovaná
zahrádková osada. V lokalitě se nachází sportovní areál Motol sport
Park.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/789/2336 Hliník - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 10.8%, parkové sportoviště - 13.8%, soukromá zahrada a
zahrada uzavřených areálů - 4.3%, městský park - 7.1%, parkový les na nelesních pozemcích - 11.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.8%,
parkový les na lesních pozemcích - 45.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%, 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 411/789/5012, Rozvojová plocha 413/789/5011 tvoří jedno území o rozloze 229006m2, 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/-/5197 LBK Pod Vidoulí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 789 - Hliník generováno 27-11-2015 | 15:5



Z13 R [ T ]
Hliník - 789

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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Kesnerka - 790

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ 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 Kesnerka se strukturou parkového lesu
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radlice, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalitu tvoří zalesněný ostroh, pohledově exponovaný svah, který se
uplatňuje v dálkových pohledech, navazující z východu na zahradní
město. Na úpatí svahu při ulici Kutvirtova se nachází sportcentrum
Radlice a bytové domy podél Pechlátovy ulice. Svah tvoří především
zapojené porosty charakteru lesa, cestní síť územím neprochází.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/790/2150 Pod Kesnerkou - čtvrťový park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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%, parkové sportoviště - 0.2%, městský park -
2.6%, parkový les na nelesních pozemcích - 12.2%, parkový les na lesních pozemcích - 77.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.9%

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.

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 411/790/5240, 411/790/5241, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 134522m2, 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/-/1010 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1012 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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512/-/4040 LBC Konvářka I - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/674/1018 Praha-Konvářka
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Habrová - 791

Z
13

STRUKTURA PARKU : parkový les

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

2/2/8
VÝŠKOVÁ REGULACE LOKALITY

min/typ/max

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

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se rozprostírá na zalesněném pohledově exponovaném
svahu, který odděluje barrandovskou spojku od lokality Starý
Barrandov. V severní části lokality se nachází zahrádková osada.
Součástí lokality je přírodní památka Pod Školou. Chybí prostupnost
území, zejména mezi ulicí Pod Žvahovem a Hlubočepská (u Slovanky
a k tramvajové zastávce Hlubočepy) a návaznost na okolní zástavbu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/791/2313 Park Habrová - místní park

Základní požadavky:

Požadavky prostorového uspořádání:
Rozvíjet charakter parkového lesa za podmínek:
1/ veřejné přístupnosti, při respektování omezení vycházejících ze zvláštního zákona, který upravuje podmínky pro činnost v lesích;
2/ respektování specifického využívání lesa uvnitř struktury města, tedy lesa uzpůsobenému prioritně k rekreačním účelům;
3/ že umístění staveb, zařízení a jiných opatření je přípustné pouze v případě, že rozvíjejí rekreační účel lesa a nenarušují jeho charakter.

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 - 27.4%, městský park - 4.9%, parkový les na nelesních
pozemcích - 14.1%, parkový les na lesních pozemcích - 49%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.7%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%, jiná plocha s
vegetací - 1.1%

200/ MĚSTO

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

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

Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/791/5038 145666m2

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

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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