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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Kyje – Horní Počernice se strukturou leso-
zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.32/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 14, Praha 20, Praha 9, Praha-Dolní Počernice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most, Dolní Počernice, Hloubětín, Horní Počernice, Hostavice, 
Hrdlořezy, Kyje, Malešice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 14, Praha 20, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Protáhlá lokalita západo-východního směru, zahrnující heterogenní
území mezi vrchem Tábor na západě a Xaverovským hájem na
východě, z větší části vázané na plochá údolí drobných vodních toků,
s drobnými rybníky a vodními nádržemi. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Úvalská plošina. Krajinně nejcennější je střední část území, kde v
širším prostoru ústí Hostavický potok a Svépravický potok do
Rokytky a v částech dříve zregulovaných koryt toků byly provedeny
úpravy směřující k obnovení původního přírodního stavu. V území
mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi s pomístním
názvem V Čeňku byly a jsou prováděny rozsáhlé rekultivační práce,
jejichž důsledkem je vznik golfového hřiště a parku. Východní okraj
lokality je silně ovlivněn intenzivní silniční dopravou a bariérovým
působením silničních těles.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/801/2060 Park u Čeňku II.etapa - metropolitní park
123/801/2138 Park u Čeňku - metropolitní park
123/801/2625 Provozní zahrada SOŠ - lokalitní park
123/801/2312 Zámecký park Hostavice - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.5%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.1%, parkové
sportoviště - 12.6%, pole - 24.5%, louka a pastvina - 4.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 9%, jiná plocha přírodě blízká - 23.9%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 8.5%, ovocný sad - 0.5%, vodní plocha a vodní tok - 4.7%, jiná plocha s vegetací - 3.8%, zahradnictví a vinice a produkční
zahrada - 1.8%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3004 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3006 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4004 LBC Čihadla - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4006 LBC Černý Most - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4018 LBC Chvaly - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
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512/-/4025 LBC Horka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4033 LBC Martiňák - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4119 LBC Svépravický rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4164 LBC V pískovně - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5018 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5020 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5021 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5022 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5043 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5076 LBK Svépravický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5077 LBK Svépravický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5078 LBK Svépravický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5100 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5101 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5102 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5103 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5104 LBK Vítkov - Vidrholec - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5105 LBK Vítkov - Vidrholec - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5126 LBK Čihadla - Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5127 LBK Čihadla - Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5128 LBK Černý Most - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/16 Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská - návrh
610/-/90 Úprava ulice Chlumecké - návrh

Železniční doprava
630/-/28 Konvenční železniční trať Vlečka spalovny Malešice - návrh
630/567/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice - návrh
630/801/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva
630/801/1005 překladiště City-logistický terminál Praha-Malešice - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/3 přiváděcí vodovodní řad Propojení Káranských řadů přes VDJ Chvaly - územní rezerva
720/-/8 přiváděcí vodovodní řad VDJ Chodová - ČS Kyjský uzel - návrh

Odkanalizování
730/-/10 sběrač H2, kanalizace splašková, gravitační - návrh
730/-/17 sběrač Xaverov, kanalizace splašková, výtlak - návrh

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

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/16 Komunikační propojení Chlumecká - Božanovská
910-630/-/28 Vlečka spalovny Malešice
910-630/-/3 Praha-Libeň – Praha-Hostivař
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910-630/692/1011 Praha-Dolní Počernice jih
910-630/692/1014 Praha-Jahodnice
910-630/801/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice
910-630/-/9 Praha – Kolín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/8 Obnova a zdvojení vodovodních řadů (DN 1200) od vodojemu Chodová - Kyjský uzel
930-730/-/10 Prodloužení sběrače H2 do Svépravic
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Dolní Počernice – Újezd nad Lesy se strukturou
leso-zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/2.1/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dolní Počernice, Horní Počernice, Klánovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 20, Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v okolí areálu výzkumných ústavů v Běchovicích v plochém
reliéfu s mírným sklonem k jihu s nadmořskou výškou okolo 250 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina v  okrsku Úvalská plošina.  Zemědělsky
obhospodařované půdy ve středně velkých půdních blocích a jejich
dílech. Ve střední části navrženo zalesnění (Les Běchovice sever).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/802/2142 Park pod Vinicí v Běchovicích - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.1%, louka a pastvina - 5.8%, pole - 43.5%, krajinný les na
lesních pozemcích - 17%, jiná plocha přírodě blízká - 20%, zpevněná plocha, plocha těžby - 10.8%, vodní plocha a vodní tok - 0.7%, jiná plocha s
vegetací - 0.9%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/802/5166 11061m2

Využití: krajinná
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

Transformační plocha 411/802/5199, 411/802/5200, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 228826m2, pro které platí:
Využití: krajinná

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1 NRBC Vidrholec - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/5017 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/802/1031 Parkoviště P + R - Běchovice střed - návrh

Železniční doprava
630/-/104 RS 5 Praha – Hradec Králové/Pardubice (Polsko) - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/3 sběrač Běchovice, kanalizace splašková, gravitační - návrh
730/-/5 propoj Běchovice, kanalizace splašková, gravitační - návrh
730/-/9 sběrač H, kanalizace splašková, gravitační - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - návrh
760/-/2 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Běchovice - TR  Benešov přeložka - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-624/802/1031 Parkoviště P + R - Běchovice střed
910-630/-/9 Praha – Kolín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/3 Napojení ČOV Běchovice na sběrač H
930-730/-/9 Prodloužení sběrače H do Běchovic
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
930-760/-/2 Přeložka vedení 2x110 kV TR Běchovice - TR Říčany, lokalita Běchovice a Dubeč
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N
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Drahaň – Dolní Chabry se strukturou leso-
zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.89/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v mírně zvlněném reliéfu s generelním sklonem k západu s
nadmořskou výškou 250 – 310 m na severním okraji Prahy. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina v okrsku Zdibská tabule. Intenzivně zemědělsky
využívané území s půdními bloky a jejich díly převážně střední a
velké velikosti. Ve východní části lokality vyvýšenina bývalé skládky
odpadu v Dolních Chabrech (max. cca. 310 m n. m.).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.7%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 3.1%, parkové
sportoviště - 0.3%, pole - 54.5%, louka a pastvina - 12.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.5%, jiná plocha přírodě blízká - 20.6%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 2.5%, ovocný sad - 3.1%, vodní plocha a vodní tok - 0.5%, jiná plocha s vegetací - 0.4%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/803/5176 267499m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

Transformační plocha 411/803/5243 12573m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/4147 LBC U zámečku - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5082 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5083 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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512/-/5084 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/803/1005 MUK Čimice - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/803/1003 Dešťová usazovací nádrž Bohnice II - návrh

Zásobování plynem
751/-/1 Plynovod VTL Bohnice  - Čimice (SOKP519) přeložka - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/16 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Sever - vedení V 410 - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/803/1003 DUN Bohnice II

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/1 Přeložka plynovodu VTL Bohnice - Čimice (SOKP519)
930-751/-/3 Přeložka plynu VTL Dolní Chabry (SOKP519)
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Bohnice – Čimice se strukturou leso-zemědělské
krajiny v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.52/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v mírně zvlněném reliéfu s generelním sklonem k západu s
nadmořskou výškou 240 - 300 m na severním okraji Prahy. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina v okrsku Zdibská tabule. Převážně zemědělsky
využívané území s půdními bloky a jejich díly střední a velké
velikosti. Významná lokalita pro ohraničení souvislé zástavby města
vůči krajinnému zázemí, potenciál pro rekreační využití, krajinně
významné území zejména v jeho západní části.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 2.5%, krajinný les na nelesních pozemcích - 3.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
4%, louka a pastvina - 18.5%, pole - 62.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.3%, jiná plocha přírodě blízká - 3.3%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 2.3%, ovocný sad - 1.4%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 1.4%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh

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

Odkanalizování
730/804/1002 Dešťová usazovací nádrž Bohnice I - návrh

Zásobování plynem
751/-/1 Plynovod VTL Bohnice  - Čimice (SOKP519) přeložka - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/16 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Sever - vedení V 410 - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/2 Komunikační propojení Dopraváků - Spořická, navazující na Čimický přivaděč - Pražský okruh (SOKP)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/804/1002 DUN Bohnice I

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/1 Přeložka plynovodu VTL Bohnice - Čimice (SOKP519)
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 804 - Bohnice – Čimice generováno 27-11-2015 | 15:9





Z
01

Z
02

Z
03

Z
04

Z
05

Z
06

Z
07

Z
08

Z
09

Z
10

Z
11

Z
12

Z
13

N
14

N
15

N
16

N
17

N
18

N
19

N
20
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N
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Vidoule se strukturou leso-zemědělské krajiny v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/2.85/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Jinonice, Košíře, Motol, Stodůlky

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita je stolová hora rozkládající se v severozápadním cípu
Jinonic. Je pozůstatkem horizontálně uložených křídových vrstev s
výchozy na okrajích. Jde o geologický profil perucko - korycanského
souvrství cenomanu, významný krajinný prvek tvořený tabulovou
horou a teplomilnou pastvinou s významnými druhy organismů.
Převažuje druhotná chudá, často poloruderální vegetace. Na
bývalých mezích a pastvinách jižního svahu roste teplomilný
trávník.
Lokalita je prostupná. Na vrcholu kopce se nachází komplex
vodárny, školící areál a zbytky bývalé protivzdušné obrany státu.
Lokalita je cenná především rozsáhlými volnými plochami na
bývalých mezích a pastvinách.

martin: Rozsáhlá enkláva nezastavitelného území obklopená
souvislou zástavbou města. Tvoří ji plochý v západo-východním
směru protažený vrchol Vidoule (též Na Vidouli), 371,2 m n. m., se
svým okolím. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina.
Vidoule je výrazná svědecká strukturně denudační plošina na
vápnitých jílovcích až slínovcích spodního turonu. Několik menších
až středně velikých zemědělsky obhospodařovaných půdních bloků a
jejich dílů. Neobhospodařované plochy s rozvojem poloruderální
vegetace, v polohách jižní orientace teplomilné druhově chudé
trávníky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/805/2687 Vidoule - metropolitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 10.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.7%, louka a
pastvina - 9.9%, pole - 19.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 31.4%, jiná plocha přírodě blízká - 19.7%, zpevněná plocha, plocha těžby -
9.3%, jiná plocha s vegetací - 0.1%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1008 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1009 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/2019 RBC Na Cibulkách - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4148 LBC U Waltrovky - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5087 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5196 LBK Pod Vidoulí - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5197 LBK Pod Vidoulí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/805/1008 Vodojem Pomezí - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-720/805/1008 VDJ Pomezí
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Ruzyně – Letiště Václava Havla se strukturou
leso-zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/1.13/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zemědělsky intenzivně využívané území v plochém až mírně
zvlněném reliéfu s nadmořskou výškou okolo 350 m na západním
okraji Prahy, hospodaření převážně ve středně velkých půdních
blocích a jejich dílech. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Hostivická
tabule.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 75.5%, louka a pastvina - 7.1%, jiná plocha přírodě blízká - 4%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 9.6%, jiná plocha s vegetací - 3.8%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

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

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1019 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1020 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
 - návrh
610/-/30 Komunikační propojení MÚK Hostivice (R6) - Dlouhá Míle
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování teplem
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - územní rezerva

Zásobování elektrickou energií
760/-/23 kabelový tunel Ruzyně - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
910-610/-/30 Komunikační propojení MÚK Hostivice (R6) - Dlouhá Míle
910-622/-/4 Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/23 Kabelový tunel Ruzyně
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Zličín – Veleslavín - 807
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Zličín – Veleslavín se strukturou leso-zemědělské
krajiny v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.66/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 17, Praha 6, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ruzyně, Řepy, Sobín, Třebonice, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17, Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita protáhlého severo-jižního tvaru v plochém až mírně
zvlněném reliéfu s nadmořskou výškou okolo 350 m na západním
okraji Prahy, která je určena trasou SOKP a hranicí zástavby. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Hostivická tabule. V částech se zemědělským
hospodařením půdní bloky a jejich díly menší až střední velikosti, s
výjimkou rozsáhlého půdního bloku západně od SOKP, jižně od
Sobína. Významná lokalita pro ohraničení souvislé zástavby města
vůči krajinnému zázemí, potenciál pro rekreační využití.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.3%, parkové sportoviště - 0.1%, pole -
47%, louka a pastvina - 1.7%, jiná plocha přírodě blízká - 19.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 13.8%, ovocný sad - 1.1%, vodní plocha a vodní
tok - 6.8%, jiná plocha s vegetací - 8.3%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1019 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1020 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1021 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4149 LBC U výzkumného ústavu - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4161 LBC V šancích - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/1 Břevnovská radiála - územní rezerva
610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
 - návrh
610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park  - návrh
622/-/4 Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská  - návrh
622/-/5 Divoká Šárka - Dědinská - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/807/1005 Parkoviště P + R - Nádraží Ruzyně
 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/15 sběrač Sobín, kanalizace splašková, výtlak - návrh

Zásobování teplem
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - územní rezerva

Zásobování elektrickou energií
760/-/23 kabelový tunel Ruzyně - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
910-610/-/65 Obvodová komunikace na západním okraji Zličína
910-622/-/4 Tramvajová trať Dědinská - Dlouhá Míle - Terminál 3 - Prague Airport Park
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
910-622/-/5 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská
910-624/807/1005 Parkoviště P + R - Nádraží Ruzyně
910-630/673/1025 Praha-Ruzyně
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/15 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
930-760/-/23 Kabelový tunel Ruzyně
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Letiště Václava Havla – Sobín se strukturou leso-
zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.24/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Sobín, Zličín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 17

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita na západním okraji Prahy v plochém až mírně zvlněném
reliéfu v okolí Sobína, nadmořská výška obvykle 350 – 380 m, jižně
od Sobína na hranici Prahy v polích v místě nazývaném Teleček
nejvyšší bod Prahy – cca. 400 m n. m. (udáváno 399 m, někdy též
397 m). V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy
a celku Pražská plošina okrsek Hostivická tabule. Intenzivně
zemědělsky využívané území s půdními bloky a jejich díly obvykle
střední až větší velikosti, menší se nacházejí pouze severně od
Sobína.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 78.9%, louka a pastvina - 10.9%, jiná plocha přírodě blízká - 4.8%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 3.6%, vodní plocha a vodní tok - 0.6%, jiná plocha s vegetací - 0.8%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1022 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1023 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1024 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1025 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1026 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4051 LBC Na pískách - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4183 LBC Za hospodou - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5141 LBK K Telečku - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 808 - Letiště Václava Havla – Sobín generováno 27-11-2015 | 15:10



N15 P [ S ]
Letiště Václava Havla – Sobín - 808

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/808/1037 Suchý poldr Zličín - návrh

Odkanalizování
730/-/14 sběrač Sobín var. II, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/-/15 sběrač Sobín, kanalizace splašková, výtlak - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/808/1037 SUP Zličín

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/14 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
930-730/-/15 Napojení ČOV Sobín na Motolský sběrač
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Zličín – Řeporyje se strukturou leso-zemědělské
krajiny v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.42/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Zličín

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holyně, Řeporyje, Stodůlky, Třebonice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 17, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém až mírně
zvlněném reliéfu s generelním sklonem k východu o nadmořské výšce
obvykle 350 – 380 m na západním okraji Prahy, mezi stávající a
navrhovanou zástavbou a SOKP. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Třebotovská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly různé velikosti, od značně rozsáhlých jižně od Třebonic po
menší při jižním okraji Řeporyj. Nejcennějším krajinným územím
jsou polohy vázané na osu Dalejského potoka s významným místem
krajinného rázu Krteň vázaným na pozdně románský kostel sv. Jana
a Pavla ve volné krajině. Významná lokalita pro ohraničení souvislé
zástavby města vůči krajinnému zázemí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.1%, krajinný les na nelesních pozemcích - 3.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
1.9%, parkové sportoviště - 0.4%, pole - 62.9%, louka a pastvina - 6.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 1%, jiná plocha přírodě blízká -
6.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.3%, vodní plocha a vodní tok - 1.2%, ovocný sad - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 5.8%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1029 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1030 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1031 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1032 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1044 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2017 RBC Řeporyje - v přesných hranicích, výměra minimálne 10 ha
512/-/3066 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3071 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3072 RBK Řeporyje - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3073 RBK Řeporyje - Jinočanský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3074 RBK Řeporyje - Jinočanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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512/-/4047 LBC Jinočanský potok - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4064 LBC Matouška - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4129 LBC U křížku - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4180 LBC Za poustkami - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5188 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/8 Komunikace Západního města "V72"
 - návrh

Železniční doprava
630/-/102 RS 3 Praha – Plzeň (SRN) - územní rezerva
630/-/31 Konvenční železniční trať Vlečka třídícího centra Řeporyje - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/809/1024 Nádrž Třebonický rybník - návrh
711/809/1035 Nádrž N7 - návrh

Odkanalizování
730/-/16 sběrač Třebonice, kanalizace splašková, gravitační - návrh
730/809/1010 Dešťová usazovací nádrž Řeporyje I - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/8 Komunikace Západního města "V72"
910-630/-/31 Vlečka třídícího centra Řeporyje

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/809/1024 Nádrž Třebonický rybník
910-711/809/1035 Nádrž N7
910-730/809/1010 DUN Řeporyje I

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/16 Prodloužení sběrače P do Třebonic
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Slivenec – Barrandov se strukturou leso-
zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.19/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Malá Chuchle, Slivenec, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území na východním okraji
Slivence v nadmořské výšce 320 – 350 m. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Třebotovská plošina. Jedná se o jeden poměrně rozsáhlý zemědělský
půdní blok, druhý menší a pruh území podél silniční komunikace K
Barrandovu. Potenciál pro rekreační využití.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/811/2108 Park Granátová - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.7%, pole - 82.8%, louka a pastvina - 0.8%, krajinný les na
lesních pozemcích - 1.7%, jiná plocha přírodě blízká - 5.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6.9%, jiná plocha s vegetací - 1.3%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Lipence – Zbraslav se strukturou leso-zemědělské
krajiny v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/2.71/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lipence, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Heterogenní a vzhledem k existující a navrhované zástavbě členité a
nekompaktní území na jižním okraji Prahy západně od Zbraslavi a
od silnice R4, které ze západní, jižní a východní strany obklopuje
Lipence. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy
a celku Hořovická pahorkatina okrsek Řevnická brázda s přechodem
v jihovýchodním směru do celku Brdská vrchovina, a to jeho okrsku
Kopaninská pahorkatina. Nadmořská výška v rozmezí od cca. 200 m
v údolních polohách po 340 m v cípu lokality na hranici Prahy u
silnice R4. Zemědělsky obhospodařovaná půda v rovinaté ploše
západně od Lipenců ve středně velkých půdních blocích a jejich
dílech.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 10.2%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.5%,
parkové sportoviště - 0.3%, louka a pastvina - 13.8%, pole - 25.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 8.2%, jiná plocha přírodě blízká - 34.3%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 5.4%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%, jiná plocha s vegetací - 0.7%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4089 LBC Pod Kyjovem - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5187 LBK Lipanský potok - Jílovišťské lesy - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5198 LBK Pod Kyjovem - Jílovišťské lesy - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/53 Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi
 - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/812/1015 MUK Peluněk - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/-/84 Rekonstrukce ul. Jílovišťské k MÚK Baně
 - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/812/1046 Suchý poldr Lipence - návrh

Zásobování vodou
720/-/4 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence I - návrh
720/-/5 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Baně - návrh
720/-/6 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence II - návrh
720/812/1002 Vodojem Baně II - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

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/-/53 Mimoúrovňová křižovatka Peluněk na Strakonické ul. (R4) – u areálu MV ve Zbraslavi
910-610/-/84 Rekonstrukce ul. Jílovišťské k MÚK Baně

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/812/1046 SUP Lipence
910-720/812/1002 VDJ Baně II

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/4 Připojení VDJ Lipence I na stávající vodovodní síť
930-720/-/5 Připojení VDJ Baně II na stávající vodovodní síť
930-720/-/6 Připojení VDJ Lipence II na stávající vodovodní síť
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N
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Točná – Cholupice se strukturou leso-zemědělské
krajiny v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.25/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Komořany, Točná

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území ve zvlněném
reliéfu s generelním sklonem k severu a východu, od krajinné
dominanty zalesněného vrchu Čihadlo (mimo území lokality). V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Uhříněveská plošina v jeho okrajové západní
části, vrch Čihadlo je výběžkem okrsku Kopaninská pahorkatina v
rámci celku Brdská vrchovina. Nadmořská výška 320 – 370 m, u
portálu Cholupického tunelu (SOKP) umělá modelace terénu, včetně
vyvýšení o cca. 20 m nad úroveň rostlého terénu. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly převážně velké velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 2.5%, pole - 81.7%, louka a pastvina - 2.3%, krajinný les na
lesních pozemcích - 0.6%, jiná plocha přírodě blízká - 6.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6%, jiná plocha s vegetací - 0.8%

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou produkční lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné produkční lokality a plochy
Nezastavitelné produkční lokality charakterizují krajinu přeměněnou člověkem za účelem hospodářského využití, zejména zemědělstvím a těžbou
nerostných surovin; jsou vymezeny pro rozvoj tohoto určení, se zdůrazněním trvalé udržitelnosti exploatace obnovitelných přírodních zdrojů a rekultivace
zdevastovaných území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s vyšší mírou přípustné zátěže a s vysokou intenzitou způsobu využití využívané zejména k intenzivní zemědělské činnosti a těžbě
nerostných surovin, vymezené pro zachování produkčního charakteru území. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se
upřednostňuje produkční rozvoj lokality.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 50 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov (doplňkové/vedlejší stavby obslužného charakteru) v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry
zastavěné plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 50 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro
účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury
budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2016 RBC Šance - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 813 - Točná – Cholupice generováno 27-11-2015 | 15:11



N15 P [ S ]
Točná – Cholupice - 813

Odkanalizování
730/-/13 sběrač Točná, kanalizace splašková, výtlak - návrh

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/13 Výtlak z ČS Točná do Cholupic
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STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Kateřinky – Křeslice se strukturou leso-
zemědělské krajiny v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.4/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha-Křeslice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Háje, Křeslice, Šeberov, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 280 m na
jihovýchodním okraji Prahy severně od dálnice D1, jehož hlavní část
tvoří lesní komplex Milíčovského lesa. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina na rozmezí
okrsků Úvalská plošina a Uhříněveská plošina. V jižní a východní
části lokality obhospodařované zemědělské půdy ve středně velkých
půdních blocích a jejich dílech. V severozápadní části umělá
vyvýšenina z navážek převyšující okolí o cca. 30 m, s vegetačními
výsadbami i sukcesně se vyvíjejícími společenstvy. Významná
lokalita pro ohraničení souvislé zástavby města vůči krajinnému
zázemí, potenciál pro rekreační využití.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/814/2257 Milíčovský les  - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.2%, pole - 39.3%, louka a pastvina - 3.5%, krajinný les na
lesních pozemcích - 34.4%, jiná plocha přírodě blízká - 12.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8%, vodní plocha a vodní tok - 0.7%, jiná plocha s
vegetací - 0.6%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

Stabilizovanou lokalitou krajiny se rozumí nezastavitelné území s ucelenou strukturou otevřené krajiny, která ovšem může doznávat dílčích změn v
souladu s rozvíjeným cílovým charakterem lokality při zachování nebo zvyšování její ekologické stability.

Základní požadavky:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/814/5002 252974m2

Využití: rekreační
Naplňovat potenciál plochy v souladu se strukturou a charakterem lokality a s cílem zachovat nebo zvyšovat ekologickou stabilitu území.

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2001 RBC Milíčovský les - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3051 RBK Milíčovský les - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/5146 LBK Hrnčířské louky - Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/104 Vestecká spojka  - návrh
610/-/21 Komunikační propojení D1 - Formanská
 - návrh
610/814/1019 MUK Újezd u Průhonic - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - návrh
720/-/7 rozváděcí vodovodní řad Újezd u Průhonic - Šeberov - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - návrh
760/-/5 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Chodov - TR Uhřiněves - návrh

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno 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/-/104 Vestecká spojka
910-610/-/21 Komunikační propojení D1 - Formanská

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - část II
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
930-720/-/7 Propoj DN 400 Újezdu u Průhonic a Šeberova
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves
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Trojmezí - 815

N
15

STRUKTURA KRAJINY : leso-zemědělská krajina

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; transformační; rekreační lokalitu
Trojmezí se strukturou leso-zemědělské krajiny v souladu
s jejím charakterem podle stanovených podmínek.

0/2.08/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 4

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Hostivař, Záběhlice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 10, Praha 11, Praha 15, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozsáhlá enkláva nezastavitelného území obklopená souvislou
zástavbou města s generelním sklonem k severu, nadmořská výška
220 – 280 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Úvalská plošina.
Nejcennějším krajinným fenoménem je přirozeně meandrující potok
Botič protékající ve východo-západním směru severní částí lokality.
Plošně se výrazně uplatňuje neudržovaný ovocný sad v prudší části
svahu severní orientace ve střední části lokality. Potenciál dalších
vodních toků (Košíkovský potok, bezejmenný potok severně od
Chodovce) a vodních nádrží na nich, využitý zatím jen částečně.
Několik zemědělsky obhospodařovaných půdních bloků a jejich dílů
střední velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/815/2300 Trojmezí   - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „leso-zemědělská krajina“ je základní podmínkou zvýšení zastoupení neintenzivních forem zemědělství
a doplnění krajinných prvků, oboje v závislosti na konkrétních podmínkách v lokalitě, zejména s ohledem na kvalitu zemědělské půdy, erozní ohrožení
půdy, potřeby zadržení vody v krajině, jakož i s ohledem na očekávanou poptávku po rekreačním využití krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.7%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.6%, parkové
sportoviště - 0.2%, pole - 36.9%, louka a pastvina - 7.7%, speciální zahrada - 1.9%, jiná plocha přírodě blízká - 22.9%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 4.3%, vodní plocha a vodní tok - 4.1%, ovocný sad - 17.9%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 0.2%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

Rozvíjet enklávy samot v nezastavitelném území v souladu s typem struktury a mírou zastavitelnosti lokality.
Základní požadavky:

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné rekreační lokality a plochy
Nezastavitelné rekreační lokality poskytují prostor pro odpočinek člověka v otevřené krajině a podílejí se významnou měrou na kvalitě života obyvatel
města, jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území se upřednostňuje
rekreační rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území se střední intenzitou způsobu využití, které v harmonickém krajinném prostředí s rekreační, sportovní či naučně-vzdělávací
vybaveností poskytuje vhodné podmínky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka; vymezeno je pro rozvoj rekreačního významu nezastavitelného
území.

Přípustné využití:
Změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích ve formě stavebních úprav stávajících budov a rovněž ve formě přístaveb a nástaveb
budov, které jsou evidovány v Katastru nemovitostí jako budovy s číslem popisným nebo budovy s číslem evidenčním, pokud u přístavby nedojde ke
zvýšení výměry zastavěné plochy stavby o více než 30 %, u nástavby o zvýšení budovy o více než 1 nadzemní podlaží.
Umísťování nových objektů budov bez čísla popisného a bez čísla evidenčního v zastavěných stavebních pozemcích, pokud se podíl výměry zastavěné
plochy pozemku na celkové výměře zastavěného stavebního pozemku nezvýší o více než 30 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). Vedení sítí technické infrastruktury budou
vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury nebo v rámci dopravních komunikací. Volné
trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných, zvláště odůvodněných případech.

Nepřípustné využití:
Jiné změny dokončených staveb v zastavěných stavebních pozemcích, než které jsou uvedeny jako přípustné využití. Jiné umísťování nových budov v
zastavěných stavebních pozemcích, než které je uvedeno jako přípustné využití. Umísťování jiných staveb, zařízení a jiných opatření mimo zastavěných
stavebních pozemků, než které je uvedeno jako přípustné využití. Výslovně je vyloučena možnost umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro těžbu
nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

Transformační lokalitou krajiny se rozumí znehodnocené nezastavitelné území s narušeným až velmi narušeným a neustáleným charakterem,
předpokládající rozsáhlé a zásadní změny v utváření území v souladu s jeho nezastavitelným využitím, zpravidla při zachování nebo zvýšení stupně
ekologické stability lokality.

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/4063 LBC Meandry Botiče - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5132 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5133 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/815/1028 Nádrž Košík 1 - návrh
711/815/1036 Nádrž Chodovec - návrh

Protipovodňová opatření
712/222/1004 Protipovodňové opatření plošné Botič 3 (ZŠ Hostivař) - návrh

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

Vedení sítí technické infrastruktury budou vzájemně trasově sdružována, umísťována do souběhu se stávajícími trasami technické infrastruktury
nebo v rámci dopravních komunikací. Volné trasování sítí technické infrastruktury mimo uvedené zásady bude povolováno pouze ve výjimečných,
zvláště odůvodněných případech.

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/815/1028 Nádrž Košík 1
910-711/815/1036 Nádrž Chodovec

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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