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N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Satalice – Černý Most se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.43/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 20, Praha-Satalice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Černý Most, Hloubětín, Horní Počernice, Kyje, Satalice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 19, Praha 20

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s mírným sklonem k jihu s nadmořskou
výškou okolo 280 m mezi Vysočanskou radiálou a SOKP. V
geomorfologickém členění v rámci soustavy Česká tabule a celku
Středolabská tabule v okrsku Čakovická tabule. Intenzivně
zemědělsky využívané území se středně velkými a velkými půdními
bloky a jejich díly. 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 „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.9%, pole - 70.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.5%,
jiná plocha přírodě blízká - 10.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 9.3%, ovocný sad - 0.4%, jiná plocha s vegetací - 4.3%
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/-/3001 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3002 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3003 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4019 LBC Chvalský lom - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4127 LBC Skály - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5006 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/-/70 Prodloužení ulice Jordánské - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/3 přiváděcí vodovodní řad Propojení Káranských řadů přes VDJ Chvaly - územní rezerva

Zásobování elektrickou energií
760/-/10 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Horní Počernice připojení - návrh
760/818/1015 Transformační stanice 110/22kV  Horní Počernice - 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/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-630/-/12 Praha – Nymburk

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-760/818/1015 TR 110/22 kV Horní Počernice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
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N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Kbely – Horní Počenice se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.2/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 9, Praha-Satalice, Praha-Vinoř

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Horní Počernice, Kbely, Kyje, Satalice, Vinoř, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Protáhlé území v západo-východním směru v plochém reliéfu o
nadmořské výšce okolo 280 m severně od Vysočanské radiály a
silnice R10. V geomorfologickém členění v rámci soustavy Česká
tabule a celku Středolabská tabule v okrsku Čakovická tabule.
Intenzivně zemědělsky využívané území s rozsáhlými půdními bloky
a jejich díly, pouze v úzkém pruhu mezi Vysočanskou radiálou a
zástavbou (Satalice, Letiště Kbely) jednotky půdního členění méně
rozsáhlé.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/819/2212 Lesopark Satalice - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.3%, pole - 72.2%, louka a pastvina - 0.1%, krajinný les na
lesních pozemcích - 5.2%, jiná plocha přírodě blízká - 2.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 12.2%, ovocný sad - 0.8%, jiná plocha s vegetací -
6%

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/-/3001 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3003 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3026 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3027 RBK Vidrholec - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4019 LBC Chvalský lom - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4154 LBC U Satalic - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5003 LBK Prosecká - Skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5004 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5006 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
 - návrh
610/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
 - návrh
610/-/52 Mimoúrovňová křižovatka Bystrá
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/819/1003 MUK Bystrá - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/819/1007 MUK Horní Počernice sever - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - 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

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/-/29 Komunikační propojení Mladoboleslavská - Vysočanská radiála
910-610/-/32 Komunikační propojení Ocelkova - Budovatelská
910-610/-/52 Mimoúrovňová křižovatka Bystrá
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-630/-/12 Praha – Nymburk

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Miškovice – Kbely se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.24/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Kbely, Miškovice, Satalice, Vinoř

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 19, Praha-Čakovice, Praha-Satalice, Praha-Vinoř

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 250 m na
severovýchodním okraji Prahy. V geomorfologickém členění v rámci
soustavy Česká tabule a celku Středolabská tabule v okrsku
Čakovická tabule, v severním cípu (okolí vyvýšeniny Zabitý kopec,
264 m n. m.) v okrsku Kojetická pahorkatina. Intenzivně zemědělsky
využívané území s půdními bloky a jejich díly různých velikostí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/820/2406 Lesopark Miškovice - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.9%, pole -
85%, louka a pastvina - 1.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 3.4%, jiná plocha přírodě blízká - 2.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.2%,
vodní plocha a vodní tok - 0.3%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 2.1%

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 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 411/820/5003 1044814m2

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

Transformační plocha 411/820/5156 3996m2

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

Transformační plocha 411/820/5157 13054m2

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

Transformační plocha 411/820/5159 16403m2

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

Transformační plocha 411/820/5169 84208m2
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Využití: krajinná
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/-/3028 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3029 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3030 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3031 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3032 RBK Čakovice - Vinořská bažantnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4030 LBC Hájíček - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4075 LBC Na Vinořském potoce - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4132 LBC U Kbel - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4166 LBC V neckách - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5091 LBK U Ctěnické bažantnice - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 20 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
 - návrh

Železniční doprava
630/-/11 Praha – Liberec - územní rezerva
630/820/1035 železniční stanice/zastávka Praha-Kbely Nouzov - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/820/1056 Čistírna odpadních vod Kbely - návrh; rozšíření

Zásobování elektrickou energií
760/-/18 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Třeboradice - TR Kbely - návrh
760/820/1013 Transformační stanice 110/22kV  Kbely - 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) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/820/1056 Rozšíření ČOV Kbely
910-760/820/1013 TR 110/22 kV Kbely

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/18 Vedení 2X110 kV TR Třeboradice - TR Kbely
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Ďáblice – Kbely se strukturou zemědělské krajiny
v rovině v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.6/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 18, Praha 19, Praha 8, Praha 9, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Čakovice, Ďáblice, Kbely, Letňany, Miškovice, Prosek, Střížkov, 
Třeboradice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 19, Praha 8, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozsáhlá lokalita v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 260
m obklopující Letňany a Čakovice. V geomorfologickém členění v
rámci soustavy Česká tabule a celku Středolabská tabule v okrsku
Čakovická tabule. Intenzivně zemědělsky využívané území s půdními
bloky a jejich díly převážně střední a velké velikosti. Součástí lokality
je území Letiště Letňany, které je zařazeno jako rozsáhlé chráněné
území do evropské soustavy Natura 2000. Významná lokalita pro
ohraničení souvislé zástavby města vůči krajinnému zázemí,
potenciál pro rekreační využití, zčásti již naplňovaný.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/821/2354 Lesopark Letňany - čtvrťový park
123/821/2296 Hřbitov v Kbelích - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.3%, krajinný les na nelesních pozemcích - 0.5%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
0.3%, pole - 60.9%, louka a pastvina - 11.5%, krajinný les na lesních pozemcích - 5.1%, jiná plocha přírodě blízká - 9.9%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 6.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%, jiná plocha s vegetací - 1.2%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 2.3%
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/-/2009 RBC Čakovice - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 30 ha
512/-/3033 RBK Ládví - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3034 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3035 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3063 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3064 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4120 LBC Střížkov - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
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512/-/4139 LBC U Červeného mlýna - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4156 LBC U Mratínského potoka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4179 LBC Za starou stodolou - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5129 LBK Březíněves - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5130 LBK Březíněves - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5159 LBK Ládví - Klíčov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5163 LBK Ládví - Klíčov - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5175 LBK Mratínský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany - návrh
610/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany - návrh
610/-/45 Komunikační propojení Veselská - K Sedlišti - návrh
610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská - návrh
610/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
 - návrh
610/-/7 Komunikace v rozvojovém území Ďáblic - návrh
610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
 - návrh

Železniční doprava
630/-/103 RS 4 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - územní rezerva
630/-/11 Praha – Liberec - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/821/1018 Nádrž Na Pramenech - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/12 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Letňany - TR Třeboradice přeložka  - návrh
760/-/18 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Třeboradice - TR Kbely - návrh
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - 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/-/19 Komunikační propojení Ďáblice - Letňany
910-610/-/36 Komunikační propojení podél letiště Letňany
910-610/-/45 Komunikační propojení Veselská - K Sedlišti
910-610/-/46 Komunikační propojení Veselská - Toužimská
910-610/-/48 Komunikační propojení Za Tratí - Schoellerova v Čakovicích
910-610/-/9 Komunikační napojení oblasti Letňany-Kbely na Pražský okruh
910-630/-/13 Praha – Turnov
910-630/822/1027 Praha-Třeboradice

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/821/1018 Nádrž Na Pramenech

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/12 Přeložka vedení 2x110 kV TR Letňany - TR Třeboradice
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
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930-760/-/18 Vedení 2X110 kV TR Třeboradice - TR Kbely
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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Ďáblice – Miškovice - 822

N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Ďáblice – Miškovice se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.07/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Březiněves, Ďáblice, Miškovice, Třeboradice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 18, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozsáhlá lokalita v plochém až mírně zvlněném reliéfu s
nadmořskou výškou obvykle mezi 230 - 260 m na severním okraji
Prahy východně od dálnice D8. Pouze v severozápadním cípu u
Březiněvsi území se strmějším sklonem v rozpětí nadmořských výšek
260 – 300 m. V geomorfologickém členění v rámci soustavy Česká
tabule a celku Středolabská tabule v okrsku Čakovická tabule, u
Březiněvsi směrem k západu přechod do Poberounské soustavy, v
rámci celku Pražská plošina se jedná o okrsek Zdibská tabule.
Intenzivně zemědělsky využívané území s půdními bloky a jejich díly
převážně střední a velké velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 91.7%, louka a pastvina - 0.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.4%, jiná plocha přírodě
blízká - 2.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.8%, vodní plocha a vodní tok - 0.5%, ovocný sad - 0.1%, 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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3035 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3040 RBK Ládví - Beckov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4076 LBC Na Třeboradickém potoce - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/4156 LBC U Mratínského potoka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5129 LBK Březíněves - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5130 LBK Březíněves - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5131 LBK Březíněves - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5169 LBK K Zádolu - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5175 LBK Mratínský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/105 Východní obchvat Březiněvsi
 - návrh
610/-/6 Komunikace v rozvojovém území Březiněvsi - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/822/1002 MUK Březiněves - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/822/1004 MUK Čakovice - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/822/1022 MUK Ďáblice - návrh, radiály a Městský okruh

Železniční doprava
630/-/103 RS 4 Praha – Ústí nad Labem (SRN) - územní rezerva
630/822/1027 železniční stanice/zastávka Praha-Třeboradice - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/822/1004 Dešťová usazovací nádrž Cínovecká - návrh
730/822/1050 Čistírna odpadních vod Březiněves - návrh; rozšíření

Zásobování plynem
751/-/2 Plynovod VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519) přeložka - návrh

Ropovody a produktovody
752/-/1 Ropovod Družba zdvojení - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/16 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Sever - vedení V 410 - návrh
760/-/18 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Třeboradice - TR Kbely - návrh

Odpadové hospodářství
790/822/1011 Sběrný dvůr Třeboradice - 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/-/105 Východní obchvat Březiněvsi
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-630/-/13 Praha – Turnov
910-630/822/1027 Praha-Třeboradice

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/822/1004 DUN Cínovecká
910-730/822/1050 Rozšíření ČOV Březiněves
910-790/822/1011 SD Třeboradice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/2 Přeložka plynovodů VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519)
930-752/-/1 Ropovod Družba zdvojení
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
930-760/-/18 Vedení 2X110 kV TR Třeboradice - TR Kbely
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N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.06/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Březiněves, Ďáblice, Dolní Chabry, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém až mírně zvlněném reliéfu s nadmořskou výškou
okolo 300 m na severním okraji Prahy, západně od dálnice D8. Ve
východní okrajové části k východu ukloněný mírný svah s
nadmořskou výškou 260 – 300 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina v okrsku
Zdibská tabule, ve východní části s přechodem do soustavy Česká
tabule, v rámci celku Středolabská tabule v okrsku Čakovická tabule.
Intenzivně zemědělsky využívané území s rozsáhlými půdními bloky
a jejich díly.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.4%, pole - 95.5%, louka a pastvina - 1.1%, krajinný les na
lesních pozemcích - 0.1%, jiná plocha přírodě blízká - 1.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 1.2%, vodní plocha a vodní tok - 0.2%

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 411/823/5177 266236m2

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

Transformační plocha 411/823/5178 176630m2

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/-/2003 RBC Ládví - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3035 RBK Ládví - Čakovice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3036 RBK Ládví - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3037 RBK Ládví - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3038 RBK Ládví - Čakovice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
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512/-/3039 RBK Ládví - Beckov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3041 RBK Ládví - Beckov - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3042 RBK Ládví - Beckov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4046 LBC K Chabrům - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4079 LBC Na skřivánčí - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4080 LBC Na skalce - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4115 LBC Šenovská - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5082 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování plynem
751/-/2 Plynovod VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519) přeložka - návrh
751/-/3 Plynovod VTL Dolní Chabry (SOKP519) přeložka - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/16 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Sever - vedení V 410 - návrh
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - návrh

Odpadové hospodářství
790/823/1015 Skládka OO Ďáblice - územní rezerva; rozšíření

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
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 520 Březiněves - Satalice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/2 Přeložka plynovodů VTL Březiněves - Ďáblice (SOKP519)
930-751/-/3 Přeložka plynu VTL Dolní Chabry (SOKP519)
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.35/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 300 m v severní
části Prahy, severně od Čimického háje. V geomorfologickém členění
v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina v okrsku
Zdibská tabule. Zemědělsky využívané území s dvěma půdními bloky
střední velikosti. 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 „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.3%, pole - 84.2%, krajinný les na lesních pozemcích -
0.4%, jiná plocha přírodě blízká - 12%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.9%
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/-/4003 LBC Čimický háj - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 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

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
760/-/19 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Východ - TR Sever - 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

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
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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Přední kopanina – Nebušice - 825

N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Přední kopanina – Nebušice se strukturou
zemědělské krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/1.14/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, 
Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Liboc, Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně, Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita vymezena jako plošně rozsáhlé intenzivně zemědělsky
využívané území na severozápadním okraji Prahy, z důvodu
existence správní hranice v několika územně oddělených celcích. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina náleží převážně k okrsku Hostivická tabule,
východní část území u Lysolají a Suchdola k okrsku Turská plošina.
Nadmořská výška v západní části v plochém reliéfu okolo 350 m, ve
východní části, tj. u Lysolají a Suchdola, je plochý reliéf ukloněn k
v ý c h o d u  v e  v ý š k á c h  3 3 0  –  2 7 0  m  n .  m .  Z e m ě d ě l s k y
obhospodařované půdní bloky a jejich díly jsou převážně velké
velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.5%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.2%, pole -
89.4%, louka a pastvina - 0.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 1.4%, jiná plocha přírodě blízká - 2.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3%,
ovocný sad - 0.5%, jiná plocha s vegetací - 0.4%
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 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/-/1020 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/2013 RBC Únětický háj - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/5111 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/20 Komunikační propojení Drnovská - K Letišti
 - návrh
610/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská) - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/825/1012 MUK Letiště - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/825/1017 MUK Ruzyně - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/825/1020 MUK Výhledy - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

Veřejná doprava / Autobusová doprava
623/825/1006 Nádraží pro vnější autobusovou dopravu Suchdol - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/825/1009 Parkoviště P + R - Suchdol
 - návrh

Letecká doprava
660/-/1 Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (RWY 06R/24L) letiště Praha/Ruzyně  - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/825/1044 Suchý poldr Nebušice 1 - návrh

Zásobování vodou
720/-/11 přiváděcí vodovodní řad VDJ Suchdol - Roztoky přeložka - návrh

Odkanalizování
730/825/1001 Dešťová usazovací nádrž Kamýcká - návrh

Zásobování plynem
751/-/4 Plynovod VTL Heliport Ruzyně přípojka - návrh
751/-/8 Plynovod VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518) přeložka - návrh
751/-/9 Plynovod VTL Suchdol (SOKP518) přeložka - návrh

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

Zásobování elektrickou energií
760/-/6 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Červený vrch - TR Sever přeložka - návrh
760/-/8 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Dříň - TR Sever přeložka - návrh
760/825/1003 Transformační stanice 110/22kV  Suchdol - územní rezerva

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/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
910-623/825/1006 Terminál autobusové dopravy Suchdol
910-624/825/1009 Parkoviště P + R - Suchdol
910-630/-/8 Praha – Kladno
910-660/-/1 Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (RWY 06R/24L) letiště Praha/Ruzyně
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910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/825/1044 SUP Nebušice 1
910-730/825/1001 DUN Kamýcká

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/11 Přeložka vodovodního řadu na Roztoky (v Suchdolu)
930-751/-/4 Přípojka VTL pro RS Heliport Ruzyně
930-751/-/8 Přeložka plynovodů VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518)
930-751/-/9 Přeložka plynovodu VTL Suchdol (SOKP518)
930-760/-/23 Kabelový tunel Ruzyně
930-760/-/6 Přeložka vedení 2x110 kV TR Červený vrch - TR Sever, lokalita Suchdol
930-760/-/8 Přeložka vedení 2x110 kV TR Dříň - TR Sever, lokalita Suchdol
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

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

0/1.91/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Jinonice, Radlice, Smíchov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Rozsáhlá bezlesá plošina využívaná především k intenzivnímu
zemědělství. Reliéf krasové krajiny nevýrazného strukturního hřbetu
z devonských vápenců je výrazný zejména na hranách a svazích
plošiny v její jižní a východní části, svah ukloněný k severu je
pozvolný. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina náleží k okrsku Třebotovská
plošina. Nadmořská výška v plochém terénu mezi 310 a 330 m, ve
svahu na západě v rámci vymezené lokality pokles až k 230 m n. m.
Kóta Děvín na hraně svahu, 310,2 m n.  m. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly jsou převážně velké
velikosti. Lokalita má pro panorama Prahy v jižní části Pražské
kotliny zásadní význam, její bezlesá podoba představuje jeden ze
signifikantních znaků nezastavěné pražské krajiny. Zemědělské
využívání zachovává otevřenou kompozici místa.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/826/2837 Dívčí hrady - metropolitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.2%, krajinný les na nelesních pozemcích - 0.5%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
1%, louka a pastvina - 9.1%, pole - 59.7%, krajinný les na lesních pozemcích - 4.4%, jiná plocha přírodě blízká - 22.4%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 2.4%
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

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/-/1012 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1017 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2008 RBC Děvín - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4008 LBC Ctirad - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/81 Radlická radiála - návrh

Veřejná doprava / Lanovky
625/-/2 Radlická - Dívčí Hrady - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/81 Radlická radiála - úsek Bucharova - Městský okruh vč. přeložek místních komunikací
910-625/-/2 Lanovka Radlická - Dívčí hrady
910-630/674/1018 Praha-Konvářka
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Řeporyje – Lochkov - 827

N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.24/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Holyně, Lochkov, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu o
nadmořské výšce okolo 350 m na jihozápadním okraji Prahy,
ohraničené ze severu a východu SOKP. V jižní okrajové části lokality
umělé tvary reliéfu v souvislosti s těžbou vápence a terénními
úpravami pro SOKP. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská
plošina. 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 „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.3%, parkové sportoviště - 0.2%, pole - 72%, louka a
pastvina - 10.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.8%, jiná plocha přírodě blízká - 2.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7%, ovocný sad -
1%, jiná plocha s vegetací - 4.4%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1027 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1028 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1030 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/2018 RBC Radotínské údolí - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4037 LBC Lochkovský profil - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4057 LBC Na čisté - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4152 LBC U trafostanice - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4175 LBC Závětina - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5184 LBK Lochkovský profil - V dolích - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5185 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/11 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Hradec - TR Řeporyje - návrh
760/-/15 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Prosenice - TR Řeporyje - návrh

Odpadové hospodářství
790/827/1003 Kompostárna Zmrzlík - návrh
790/827/1005 Kompostárna Slivenec - 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
910-790/827/1003 Kompostárna Zmrzlík
910-790/827/1005 Kompostárna Slivenec

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/11 Vedení 2x400 kV TR Hradec - TR Řeporyje
930-760/-/15 Vedení 1x400 kV TR Prosenice - TR Řeporyje
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Ke Kosoři se strukturou zemědělské krajiny v
rovině v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.17/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Na území Prahy plošně málo rozsáhlá lokalita zemědělsky intenzivně
využívaného území v plochém reliéfu o nadmořské výšce okolo 350
m na jihozápadním okraji Prahy, mezi okrajem vápencového lomu
Kosoř - Hvížďalka a správní hranicí města. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Třebotovská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly malé velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 81.6%, louka a pastvina - 13.3%, jiná plocha přírodě blízká - 2.1%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 2.9%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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:
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800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Lochkov – Slivenec se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.02/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lochkov, Radotín, Slivenec, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém až mírně
zvlněném reliéfu s generelním sklonem k jihovýchodu o nadmořské
výšce 310 - 360 m na jihozápadním okraji Prahy, ohraničené ze
západu SOKP. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina. U
tělesa SOKP, zejména u portálu Lochkovského tunelu, antropogenní
úpravy terénu. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich
díly rozmanité velikosti, největší v centrální části, nejmenší v
relativně svažité části východní.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 89.9%, louka a pastvina - 2.6%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.2%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 4.8%, jiná plocha přírodě blízká - 0.6%, jiná plocha s vegetací - 1.7%

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/-/5051 LBK Slavičí údolí - Velká Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5180 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5181 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5182 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5183 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5184 LBK Lochkovský profil - V dolích - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/17 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Slivenec připojení - návrh
760/829/1001 Transformační stanice 110/22kV  Slivenec - 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
910-760/829/1001 TR 110/22 kV Slivenec

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/17 Vedení 2X110 kV - připojení TR Slivenec
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Údolní niva Berounky západ se strukturou
zemědělské krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/1.7/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lipence, Radotín, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Nížina v široké údolní nivě Berounky s nadmořskou výškou okolo
200 m, západně od silnice Peluněk –Radotínská lávka. Tradiční
intenzivní zemědělství na úrodných nivních půdách je částečně
nahrazováno rekreačním a sportovním využitím – rozsáhlé golfové
hřiště se zázemím, na levém břehu Berounky zázemí cyklostezky.
Přírodní prvky zachovány omezeně, zejména v podobě přirozeného
vodního toku řeky Berounky a mokřadů u Lipanského potoka. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Hořovická pahorkatina okrsek Řevnická brázda. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly střední a velké velikosti.
Zahrádkové osady a seskupení rekreačních zahrádek, zčásti
zdevastované povodněmi. Ložiska štěrkopísků maloplošně těžená v
minulosti i v současnosti (terénní úpravy pro účely golfu), navážky
ze stavební činnosti omezující průtočnost nivy při povodňových
stavech, zastavěné území Velkotržnice Lipence.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.6%, parkové sportoviště - 19.7%, pole - 45.2%, louka a
pastvina - 9%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.4%, jiná plocha přírodě blízká - 11.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.7%, vodní plocha a
vodní tok - 7.3%, ovocný sad - 0.5%

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/-/1001 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1005 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1006 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1007 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2012 RBC V lukách - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
512/-/2015 RBC U Dolních Černošic - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
512/-/4007 LBC Černošické - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4059 LBC Mokřady Lipanského potoka - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4078 LBC Na stavidlech - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5156 LBK Lipanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5157 LBK Lipanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/830/1007 Nádrž Lipence 2 - návrh
711/830/1032 Nádrž Lipence 1 - návrh

Protipovodňová opatření
712/830/1011 Protipovodňové opatření plošné Průleh Lipence Dolní Černošice - 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, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/-/2 Propojení Berounky a přírodní památky Krňák
910-711/830/1007 Nádrž Lipence 2
910-711/830/1032 Nádrž Lipence 1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/4 Připojení VDJ Lipence I na stávající vodovodní síť
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Údolní niva Berounky východ se strukturou
zemědělské krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem
podle stanovených podmínek.

0/1.76/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lahovice, Lipence, Radotín, Velká Chuchle, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Nížina v široké údolní nivě Berounky s nadmořskou výškou okolo 195
m, východně od silnice Peluněk –Radotínská lávka. Tradiční
intenzivní zemědělství na úrodných nivních půdách je částečně
nahrazováno rekreačním a sportovním využitím – odpaliště u
golfového hřiště, louka pro letecké modeláře. Přírodní prvky
zachovány v podobě přirozeného vodního toku řeky Berounky a
mokřadů s malým lužním lesem u původního koryta Berounky
(Krňák). V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy
a celku Hořovická pahorkatina okrsek Řevnická brázda. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly střední a velké velikosti.
Zahrádkové osady a seskupení rekreačních zahrádek, zčásti
zdevastované povodněmi. Ložiska štěrkopísků maloplošně těžená v
minulosti, navážky materiálu ze stavební činnosti, povrchové
devastace (vše na levém břehu Berounky).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.4%, krajinný les na nelesních pozemcích - 0.7%, parkové
sportoviště - 2.4%, pole - 43.2%, louka a pastvina - 12.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 2.1%, jiná plocha přírodě blízká - 16.9%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 10.6%, vodní plocha a vodní tok - 6.5%, ovocný sad - 2.3%, jiná plocha s vegetací - 2.1%
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/-/1002 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1003 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1004 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1057 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2012 RBC V lukách - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
512/-/4039 LBC Krňák - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4077 LBC Na terase - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
512/-/4118 LBC Šárovo kolo - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4124 LBC Soutok u Zbraslavi - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5157 LBK Lipanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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512/-/5158 LBK Lipanský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/40 Komunikační propojení Radotínská - Výpadová   - návrh

Vodní doprava
670/831/1002 osobní přístav Radotín - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování vodou
720/-/4 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence I - návrh

Odkanalizování
730/831/1053 Čistírna odpadních vod Zbraslav - návrh; rozšíření

Odpadové hospodářství
790/831/1012 Kompostárna Zbraslav - 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, Určeno k ochraně pro Q2002, Určeno k ochraně pro Q100,
Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-670/831/1002 Ochranný přístav Radotín

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/831/1053 Rozšíření ČOV Zbraslav
910-790/831/1012 Kompostárna Zbraslav

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

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Údolní niva Vltavy se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.34/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha 4, Praha 5, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Braník, Hlubočepy, Hodkovičky, Komořany, Lahovice, Malá Chuchle, 
Modřany, Velká Chuchle, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 16, Praha 4, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Úzký pás nezastavěné údolní nivy Vltavy s nadmořskou výškou okolo
190 m mezi Strakonickou ulicí a železniční tratí Praha, Vršovice –
Vrané n. Vltavou, v úseku mezi přemostěním Vltavy na SOKP a ústím
Kunratického potoka do Vltavy. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Pražská
kotlina, v jižní části u soutoku s Berounkou v rámci celku Hořovická
pahorkatina okrsek Řevnická brázda. Území využívané zejména k
rekreaci a sportu (golf na obou březích Vltavy, loděnice, cyklostezky
se zázemím, hřiště, minigolf, skatepark apod.), místy s dochovanými
přírodními hodnotami (Komořanské tůně) a člověkem založenými
krajinnými prvky (lipová alej u Mostu inteligence). Zdevastované
plochy na levém břehu mezi Lahovicemi a Velkou Chuchlí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/832/2109 Modřanské laguny - lokalitní park
123/832/2198 Modřanské nábřeží - místní park
123/832/2203 Louka u ulice Vltavanů - místní park
123/832/2590 Louka u kempu Kotva - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkové sportoviště - 14.4%, louka a pastvina - 3.9%, jiná plocha přírodě blízká - 34.1%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 16.9%, vodní plocha a vodní tok - 29.3%, jiná plocha s vegetací - 0.7%, 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

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/-/1002 NRBK Berounka - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1057 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1058 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1059 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1060 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1061 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
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512/-/4052 LBC Na Komořanech - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4060 LBC Modřanské laguny - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4088 LBC Pod lékárnou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4141 LBC U Branického mostu - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4155 LBC U sádek - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4158 LBC Vltava u Hodkoviček - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
 - návrh
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/13 Nádraží Modřany - Komořany - územní rezerva

Železniční doprava
630/832/1017 železniční stanice/zastávka Praha-Komořany - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/832/1053 Vodní tok Rozšíření koryta Vltavy pod Modřanským jezem - návrh

Protipovodňová opatření
712/-/1 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh
712/-/3 Protipovodňové opatření 2002; Zajišťovaná individuálně - návrh

Odkanalizování
730/832/1009 Dešťová usazovací nádrž SN6 - 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, Určeno k ochraně pro Q2002, Aktivní zóna, Průtočná.
Využití kategorií se řídí kapitolou 712 výrokové části.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/-/7 Praha – Čerčany/Dobříš
910-630/832/1017 Praha-Komořany

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/832/1009 DUN SN6
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Točná

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
při jižním okraji Prahy mezi SOKP, silnicí Točná – Cholupice a
správní hranicí Prahy. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Uhříněveská
plošina. Nadmořská výška okolo 350 m, s mírným sklonem k severu.
Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly velké
velikosti.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 94.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.9%, jiná plocha přírodě blízká - 0.6%, vodní
plocha a vodní tok - 0.3%, jiná plocha s vegetací - 1.1%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 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 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:
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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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N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.37/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Kunratice, Písnice, Šeberov, Točná

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
na jižním okraji Prahy, severně od SOKP, s mírným generelním
sklonem k severu s nadmořskou výškou okolo 300 m. U SOKP umělá
modelace terénu, vyvýšeniny valů a navážek. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly převážně střední a velké velikosti. V západní části travnaté
letiště Točná, jižně od Písnice relativně významné zastoupení
přírodě blízkých ploch (Cholupická bažantnice, vlhké louky v
pramenných oblastech drobných vodních toků).

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 834 - Cholupice – Hrnčíře generováno 27-11-2015 | 15:18



N17 P [ S ]
Cholupice – Hrnčíře - 834

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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 - 0.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
0.4%, parkové sportoviště - 0.9%, pole - 69.9%, louka a pastvina - 12.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 2.8%, jiná plocha přírodě blízká -
4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.3%, vodní plocha a vodní tok - 0.2%, jiná plocha s vegetací - 3.1%, zahradnictví a vinice a produkční
zahrada - 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 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/-/2020 RBC Modřanská rokle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4020 LBC Cholupická bažantnice - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4044 LBC Kálek - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4162 LBC V rybníčkách - v přesných hranicích, výměra minimálne 1 ha
512/-/5073 LBK Šance - Kálek - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5074 LBK Šance - Kálek - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5089 LBK U Kunratické spojky - Kálek - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5090 LBK U Kunratické spojky - Kálek - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
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512/-/5140 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5171 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5179 LBK Modřanská rokle - Cholupická bažantnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/10 Komunikační napojení terminálu Písnice - návrh
610/-/107 Východní obchvat Písnice - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/834/1005 Nádrž Cholupice okruh - návrh
711/834/1019 Nádrž Na Šarbochu - návrh
711/834/1020 Nádrž Lhotský 1 - návrh
711/834/1021 Nádrž Lhotský 2 - návrh
711/834/1022 Nádrž Lhotský 3 - návrh

Odkanalizování
730/-/13 sběrač Točná, kanalizace splašková, výtlak - návrh
730/-/6 sběrač A2-1.1, kanalizace splašková, gravitační - 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.

Veřejná vybavenost
800/266/2028 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/10 Komunikační napojení terminálu Písnice
910-610/-/107 Východní obchvat Písnice
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/834/1005 Nádrž Cholupice okruh
910-711/834/1019 Nádrž Na Šarbochu
910-711/834/1020 Nádrž Lhotský 1
910-711/834/1021 Nádrž Lhotský 2
910-711/834/1022 Nádrž Lhotský 3

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/13 Výtlak z ČS Točná do Cholupic
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Písnice – Šeberov se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.82/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Šeberov

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kunratice, Písnice, Šeberov

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 12, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
na jižním okraji Prahy s nadmořskou výškou okolo 290 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Uhříněveská plošina. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky převážně střední a velké velikosti, díly
půdních bloků ve střední části území (jižně od Kunratic) malé.
Významné nezastavěné území ohraničující město vůči jeho
krajinnému zázemí v pásu podél Kunratické spojky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: zahrádková osada a rekreační zahrada - 2.1%, parkové sportoviště - 0.2%, pole - 55.6%, louka a
pastvina - 7.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 3.7%, jiná plocha přírodě blízká - 21.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.1%, vodní plocha
a vodní tok - 0.8%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 0.8%
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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/835/5194, 411/835/5195, 411/835/5196, 411/835/5197, 411/835/5198, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze
124458m2, pro které platí:
Využití: krajinná

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2020 RBC Modřanská rokle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3076 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3077 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3078 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3079 RBK Modřanská rokle - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4117 LBC Šeberák - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
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512/-/4151 LBC U Vídeňské - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4157 LBC U Kunratické spojky - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5090 LBK U Kunratické spojky - Kálek - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5170 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5171 LBK K Vestci - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/107 Východní obchvat Písnice - návrh
610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
 - návrh

Veřejná doprava / Metro
621/-/1 Trasa metra I.D2 - návrh
621/616/1008 Písnice - návrh

Veřejná doprava / Doprava v klidu
624/835/1006 Parkoviště P + R - Písnice
 - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/14 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Písnice připojení - návrh
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/-/107 Východní obchvat Písnice
910-610/-/76 Přeložka ulice Vídeňské
910-621/-/1 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-621/616/1008 Trasa D metra - úsek Nové Dvory - Depo Písnice včetně depa metra
910-624/835/1006 Parkoviště P + R - Písnice

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/14 Vedení 2X110 kV - připojení TR Písnice
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 835 - Písnice – Šeberov generováno 27-11-2015 | 15:19



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

Hrnčíře – Kateřinky - 836
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.68/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Kunratice, Šeberov, Újezd u Průhonic

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
na jižním okraji Prahy u dálnice D1 s nadmořskou výškou okolo 300
m. Lokalita se skládá ze dvou územně oddělených částí vlivem
správní hranice Prahy. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina na rozhraní okrsků
Ú v a l s k á  p l o š i n a  a  U h ř í n ě v e s k á  p l o š i n a .  Z e m ě d ě l s k y
obhospodařované půdní bloky a jejich díly střední a velké velikosti.
Významné nezastavěné území ohraničující město vůči jeho
krajinnému zázemí a vůči divokému rozvoji suburbií za hranicí
Prahy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.1%, pole - 55.1%, louka a pastvina - 10.4%, krajinný les na
lesních pozemcích - 8.4%, jiná plocha přírodě blízká - 10.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 7.4%, ovocný sad - 4.2%, vodní plocha a vodní tok
- 1.7%, jiná plocha s vegetací - 2.1%
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 411/836/5160 1490m2

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

Transformační plocha 411/836/5161 1261m2

Využití: krajinná
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/-/3047 RBK Hrnčířské louky - Milíčovský les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3048 RBK Hrnčířské louky - Milíčovský les - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4135 LBC U hrušky - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 4 ha
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512/-/4188 LBC U Rozkoše - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5147 LBK Hrnčířské louky - Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5205 LBK Hrnčířské louky - Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/104 Vestecká spojka  - návrh
610/-/104 Vestecká spojka
 - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/836/1043 Suchý poldr Šeberov - návrh

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
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/836/1043 SUP Šeberov

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/-/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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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Křeslice – Benice se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.41/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Benice, Praha-Křeslice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice, Křeslice, Pitkovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
na jižním okraji Prahy s nadmořskou výškou okolo 290 m. Lokalita
se skládá ze tří územně oddělených částí vlivem správní hranice
Prahy, její osou je nadzemní elektrické vedení 400 kV. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Uhříněveská plošina. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly velké velikosti, s výjimkou
menších v rámci Dendrologické zahrady Průhonice.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/837/2263 Dendrologická zahrada Průhonice - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 82.3%, louka a pastvina - 0.4%, jiná plocha přírodě blízká - 14.4%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 2.8%, vodní plocha a vodní tok - 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 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/-/5088 LBK U Prostředního rybníka - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5190 LBK Potok k Čestlicům - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/63 Obchvat Pitkovic

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

Protipovodňová opatření
711/851/1048 Suchý poldr Benice - návrh

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - 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/-/63 Obchvat Pitkovic

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/851/1048 SUP Benice

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 - Z 2747/00
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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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Benice – Kolovraty se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.22/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Benice, Praha-Kolovraty

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Benice, Kolovraty, Lipany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu s
mírným sklonem k severu na jihovýchodním okraji Prahy, s
nadmořskou výškou 300 - 330 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly střední a velké velikosti. V území došlo v posledních letech
k řadě dílčích zalesnění a k výsadbám stromořadí podél polních cest,
čímž se výrazně zvýšila kvalita krajinného prostředí i přírodní a
rekreační význam zemědělské kulturní krajiny.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 5.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.2%, parkové
sportoviště - 0.1%, pole - 88.9%, louka a pastvina - 0.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.6%, jiná
plocha přírodě blízká - 1.8%

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/-/5058 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5059 LBK Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/838/1013 MUK Lipany - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování plynem
751/-/6 Plynovod VVTL Kolovraty (SOKP511) přeložka - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - 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) stavba číslo 511 Běchovice - D1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/6 Přeložka VVTL Kolovraty (SOKP511)
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Uhříněves – Nedvězí se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.03/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kolovraty, Královice, Nedvězí u Říčan, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu s
generelním sklonem k severozápadu na jihovýchodním okraji Prahy,
s nadmořskou výškou 300 - 350 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly velké velikosti, zásadní absence krajinných prvků a
stromořadí podél cest.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/839/2591 Hřbitov v Uhříněvsi - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.2%, pole - 94.4%, louka a pastvina - 0.3%, jiná plocha přírodě blízká - 1.8%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 3.3%

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/-/3012 RBK Uhříněveská obora - Milíčovský les - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3014 RBK Uhříněveská obora - Milíčovký les - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4181 LBC Za pivovarem - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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610/-/27 Komunikační propojení K Říčanům - Přátelství na východním okraji Kolovrat - návrh
610/-/47 Komunikační propojení Za Podjezdem - Černokostelecká na západním okraji Kolovrat
 - návrh
610/-/64 Obchvat Říčan na silnici I/2 - územní rezerva
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/839/1010 MUK Kolovraty - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - návrh

Zásobování plynem
751/-/6 Plynovod VVTL Kolovraty (SOKP511) přeložka - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - 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/-/27 Komunikační propojení K Říčanům - Přátelství na východním okraji Kolovrat
910-610/-/47 Komunikační propojení Za Podjezdem - Černokostelecká na západním okraji Kolovrat
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/6 Přeložka VVTL Kolovraty (SOKP511)
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Nedvězí – Křenice se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.03/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Královice, Praha-Nedvězí

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Královice, Nedvězí u Říčan

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu s
generelním sklonem k severozápadu na jihovýchodním okraji Prahy,
s nadmořskou výškou 320 - 350 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Uhříněveská plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly velké velikosti, zásadní absence krajinných prvků a
stromořadí podél cest.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 97.6%, louka a pastvina - 0.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.3%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 0.9%, jiná plocha přírodě blízká - 0.6%, vodní plocha a vodní tok - 0.3%

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:

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:
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Zásobování elektrickou energií
760/-/4 Nadzemní elektrické vedení 400kV TR Chodov - TR Čechy Střed - 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
930-760/-/4 Vedení 2x400 kV TR Chodov - TR Čechy Střed
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N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Koloděje – Královice se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.11/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Koloděje, Praha-Královice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 21, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu s
generelním sklonem k severozápadu na jihovýchodním okraji Prahy,
s nadmořskou výškou 290 - 320 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina na rozhraní
okrsků Úvalská plošina a Uhříněveská plošina. Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly velké velikosti, zásadní
absence krajinných prvků a stromořadí podél cest.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: pole - 91.7%, louka a pastvina - 3.6%, jiná plocha přírodě blízká - 3%, zpevněná plocha, plocha
těžby - 1.6%

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:

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:
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800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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Dubeč – Uhříněves - 842

N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Dubeč – Uhříněves se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.12/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Koloděje, 
Praha-Královice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Koloděje, Královice, 
Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 15, Praha 21, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
na jihovýchodním okraji Prahy, s nadmořskou výškou 280 - 300 m.
Lokalita se skládá ze dvou územně oddělených částí.  V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina v okrsku Úvalská plošina, u Netluk s přechodem do
Uhříněveské plošiny. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly střední a velké velikosti, s absencí krajinných prvků a
stromořadí podél cest.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/842/2405 Sad za Uhříněvsí - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.4%, pole -
90.3%, louka a pastvina - 1.7%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.2%, jiná plocha přírodě blízká - 3.5%, zpevněná plocha, plocha těžby -
2.4%, ovocný sad - 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/-/3013 RBK Uhříněveská obora - Milíčovský les - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3014 RBK Uhříněveská obora - Milíčovký les - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3057 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/3059 RBK Lítožnice - Uhříněveská obora - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4036 LBC Lom na Netlucké - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4042 LBC Ke Královicům - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4073 LBC Nad Dubčí - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5054 LBK Říčanka - Rokytka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5055 LBK Říčanka - Rokytka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
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512/-/5153 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5191 LBK Podleský rybník - Rokytka u markéty - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5192 LBK Podleský rybník - Rokytka u Markéty - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup - návrh
610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
 - návrh
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/842/1014 MUK Netluky - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - návrh

Zásobování plynem
751/-/7 Plynovod VVTL Hájek u Uhříněvsi (SOKP511) přeložka - 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
910-610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup
910-610/-/37 Komunikační propojení Přátelství - Bečovská - Pražský okruh (SOKP)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavba číslo 511 Běchovice - D1

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
930-751/-/7 Přeložka VVTL Hájek u Uhříněvsi (SOKP511)
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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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Petrovice – Uhříneves se strukturou zemědělské
krajiny v rovině v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/1.13/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Horní Měcholupy, Křeslice, Petrovice, Pitkovice, 
Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu 
na jihovýchodním okraji Prahy, s nadmořskou výškou okolo 280 m. 
V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku 
Pražská plošina v  okrsku Úvalská plošina.  Zemědělsky  
obhospodařované půdní bloky a jejich díly velké velikosti. Významné 
nezastavěné území ROZVÍJENÝ město vůči jeho krajinnému zázemí a 
vůči příměstskému centru osídlení v bývalém samostatném městě 
Uhříněves.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 843 - Petrovice – Uhříneves generováno 27-11-2015 | 15:21



N17 P [ S ]
Petrovice – Uhříneves - 843

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 843 - Petrovice – Uhříneves generováno 27-11-2015 | 15:21



N17 P [ S ]
Petrovice – Uhříneves - 843

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 843 - Petrovice – Uhříneves generováno 27-11-2015 | 15:21



N17 P [ S ]
Petrovice – Uhříneves - 843

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.1%, louka a pastvina - 0.5%, pole - 91.8%, jiná plocha
přírodě blízká - 4.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.5%
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/-/4138 LBC U Fantova mlýna - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
 - návrh
610/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
 - návrh
610/-/75 Přeložka ulice Novopetrovické - návrh

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování elektrickou energií
760/-/5 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Chodov - TR Uhřiněves - návrh
760/843/1004 Transformační stanice 110/22kV  Uhříněves - 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/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
910-610/-/24 Komunikační propojení Hornoměcholupská - Františka Diviše
910-610/-/75 Přeložka ulice Novopetrovické

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/5 Vedení 2x110 kV TR Chodov - TR Uhříněves
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/2.02/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, 
Praha-Dubeč, Praha-Štěrboholy

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Horní Měcholupy, Hostavice, 
Hostivař, Kyje, Štěrboholy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu
ve východní části Prahy, mírně se svažující do centrální polohy
protékané v jiho-severním směru Hostavickým potokem, s retenční
nádrží Slatiny umístěnou na tomto potoce, s nadmořskou výškou
okolo 250 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina v okrsku Úvalská plošina.
Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly střední a
velké velikosti. V západní části území povrchové devastace v podobě
četných navážek a umělých vyvýšenin z deponovaného materiálu, v
jižní části golfové hřiště, četný výskyt zahrádkových osad, zejména u
nádrže Slatiny. Významné území pro oddělení města od jeho okolí
formou pásu nezastavěného území s prioritně rekreačním
využíváním.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/844/2306 Slatiny - metropolitní park
123/844/2401 Park u Hostavického potoka - lokalitní park
123/844/2574 Lesopark Horka - lokalitní park
123/844/2573 Hřbitov u Lipové aleje - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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 - 0.2%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
4%, parkové sportoviště - 4.5%, pole - 43.4%, louka a pastvina - 8%, krajinný les na lesních pozemcích - 5.4%, jiná plocha přírodě blízká - 22%,
zpevněná plocha, plocha těžby - 7%, vodní plocha a vodní tok - 2.1%, ovocný sad - 0.7%, 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:

Krajina a parky
Transformační plocha 411/844/5005 97251m2

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

Transformační plocha 411/844/5167 12120m2

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

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.

512/-/4049 LBC Na potocích - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4055 LBC Na Hostavickém potoce - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 1 ha
512/-/4061 LBC Měcholupský lesík II - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4062 LBC Měcholupský lesík I - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4095 LBC Pískovcový lom - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4126 LBC Slatina - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5115 LBK Za křížem - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5124 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5125 LBK Čihadla - Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5126 LBK Čihadla - Říčanka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5148 LBK Hostavický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5152 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5153 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5154 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5155 LBK Čihadla - Říčanka - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup - návrh
610/-/25 Komunikační propojení Ke Kablu - Kutnohorská
 - návrh
610/-/31 Komunikační propojení Nedokončená - U Hostavického potoka - návrh
610/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská - návrh
610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová - návrh
610/-/68 Pokračování ulice Kardausovy - návrh
610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
 - návrh
610/844/1030 MUK Štěrboholy sever - návrh, radiály a Městský okruh

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/12 Nádraží Hostivař - Horní Měcholupy - Petrovice - Jižní Město - územní rezerva
622/-/26 Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy) - návrh

Železniční doprava
630/-/101 RS 1 Praha – Brno (SR, SRR) - územní rezerva
630/-/22 Konvenční železniční trať Vlečka Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti JIH - přestavba
630/-/28 Konvenční železniční trať Vlečka spalovny Malešice - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/844/1010 Nádrž Hostavický 3 - návrh
711/844/1026 Nádrž Hostavický 2 - návrh

Zásobování vodou
720/-/13 přiváděcí vodovodní řad VDJ Kozinec propoj - návrh

Odkanalizování
730/-/8 sběrač G, kanalizace splašková, gravitační - návrh

Zásobování plynem
751/426/1003 Regulační stanice VVTL Měcholupy - návrh; rozšíření

Zásobování elektrickou energií
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - návrh
760/844/1011 Transformační stanice 110/22kV  Dubeč - návrh
760/-/9 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Dubeč připojení - návrh

Odpadové hospodářství

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:
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790/567/1008 Dotřiďovací centrum Štěrboholy - návrh

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.

Veřejná vybavenost
800/160/2112 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/106 Východní obchvat Dolních Měcholup
910-610/-/25 Komunikační propojení Ke Kablu - Kutnohorská
910-610/-/34 Komunikační propojení Plukovníka Mráze - Hornoměcholupská
910-610/-/41 Komunikační propojení rozvojových ploch na severním okraji Štěrbohol s ul. Průmyslová
910-610/-/82 Rekonstrukce a rozšíření ul. Kutnohorské
910-622/-/26 Tramvajová trať Ústřední dílny DP - Průmyslová - Ústřední (Štěrboholy)
910-630/-/28 Vlečka spalovny Malešice
910-630/692/1011 Praha-Dolní Počernice jih

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/844/1010 Nádrž Hostavický 2
910-760/844/1011 TR 110/22 kV Dubeč
910-790/567/1008 DC Štěrboholy

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/13 Návrh propoje DN 800 do pásma VDJ Kozinec v kú Kyje
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy
930-760/-/9 Vedení 2X110 kV - připojení TR Dubeč
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.24/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Dolní Počernice, Dubeč

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 15, Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu ve
východní části Prahy s nadmořskou výškou okolo 250 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina v  okrsku Úvalská plošina.  Zemědělsky
obhospodařované půdní bloky a jejich díly velké velikosti. V centrální
části lokality umístěna navrhovaná rozsáhlá mimoúrovňová
křižovatka SOKP a nové silnice I/12.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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%, pole - 81.9%, louka a pastvina - 0.1%, krajinný les na
lesních pozemcích - 3.4%, jiná plocha přírodě blízká - 4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.5%, vodní plocha a vodní tok - 0.8%, jiná plocha s
vegetací - 3.2%

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 411/845/5163 10165m2

Využití: krajinná
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:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 845 - Dolní Počernice – Dubeč generováno 27-11-2015 | 15:22



N17 P [ S ]
Dolní Počernice – Dubeč - 845

610/845/1006 MUK Dubeč - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy - návrh

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/845/1012 Nádrž Hostavický 4 - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/10 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Horní Počernice připojení - návrh
760/-/13 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy - 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) stavba číslo 511 Běchovice - D1
910-610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/845/1012 Nádrž Hostavický 4

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/8 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
930-760/-/13 Vedení 2x110 kV TR Malešice - TR Běchovice - TR Měcholupy

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 845 - Dolní Počernice – Dubeč generováno 27-11-2015 | 15:22





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

Běchovice – Újezd nad Lesy - 846

N
17

STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.28/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Běchovice, Klánovice, Koloděje, Újezd nad Lesy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Intenzivně zemědělsky využívané území v plochém reliéfu s mírným
sklonem k severozápadu na východním okraji Prahy s nadmořskou
výškou 240 – 280 m. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina v okrsku Úvalská
plošina. Zemědělsky obhospodařované půdní bloky a jejich díly
převážně střední a velké velikosti. Západovýchodní osou lokality je
navrhovaná silnice I/12.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/846/2604 Hřbitov v Újezdu nad Lesy - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské 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 - 0.4%, pole - 84.1%, louka a pastvina - 1.6%,
krajinný les na lesních pozemcích - 0.2%, jiná plocha přírodě blízká - 8.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.3%, vodní plocha a vodní tok -
1.1%

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 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 411/846/5154 4907m2

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

Transformační plocha 411/846/5155 4575m2

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

Transformační plocha 411/846/5191, Rozvojová plocha null tvoří jedno území o rozloze 273037m2, pro které platí:
Využití: krajinná

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:
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512/-/3008 RBK Vidrholec - Lítožnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3009 RBK Vidrholec - Lítožnice - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/3010 RBK Vidrholec - Lítožnice - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4074 LBC Nad Běchovickým potokem - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4165 LBC V panenkách - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4178 LBC Za vinicí - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5121 LBK Běchovický potok - Sibřina - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5122 LBK Běchovický potok - Sibřina - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5123 LBK Běchovický potok - Sibřina - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/846/1051 Čistírna odpadních vod Újezd nad Lesy - návrh; rozšíření

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/-/87 Přeložka silnice I/12 - Pražský okruh (SOKP) - hranice hl. m. Prahy

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-730/846/1051 Rozšíření ČOV Újezd nad Lesy
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STRUKTURA KRAJINY : zemědělská krajina v rovině

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/1.29/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Horní Počernice, Klánovice

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 20, Praha-Klánovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 20, Praha 21

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v plochém reliéfu s nadmořskou výškou okolo 260 m na
východním okraji Prahy. V geomorfologickém členění v rámci
soustavy Česká tabule a celku Středolabská tabule v okrsku
Čakovická tabule. Intenzivně zemědělsky využívané území s
rozsáhlými půdními bloky a jejich díly.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „zemědělská krajina v rovině“ je základní podmínkou zmenšení velikosti půdních bloků a dílů půdních
bloků zejména prostřednictvím doplněných a nově založených krajinných prvků a vhodně uspořádané cestní sítě, která, kromě obhospodařování
zemědělských ploch, v přiměřeném rozsahu a v logických směrech umožňuje rekreační využívání příměstské zemědělské krajiny.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 0.3%, parkové sportoviště - 1%, pole - 76.4%, louka a
pastvina - 10%, krajinný les na lesních pozemcích - 0.5%, jiná plocha přírodě blízká - 5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.8%, vodní plocha a
vodní tok - 0.6%, jiná plocha s vegetací - 1.9%

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:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/1 NRBC Vidrholec - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/4053 LBC Na Jirenském potoce - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4134 LBC U hřbitova - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4184 LBC Xaverov - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5075 LBK Svépravický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5107 LBK Vidrholec - Jirenský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5108 LBK Vidrholec - Jirenský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5109 LBK Vidrholec - Jirenský potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
512/-/5142 LBK K Šestajovicím - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 20 m
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/23 Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice - návrh
610/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
 - návrh
610/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
 - návrh
610/-/51 Mimoúrovňová křižovatka Beranka (D11) - návrh
610/-/74 Přeložka silnice II/611 k MÚK Beranka
 - návrh
610/847/1001 MUK Beranka - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

Vodní toky a vodní plochy
711/847/1025 Nádrž V Lukách - návrh

Zásobování vodou
720/-/1 přiváděcí vodovodní řad Horní Počernice – Káranské řady - návrh

Zásobování plynem
751/-/5 Plynovod VTL Horní Počernice východ - 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/-/23 Komunikační propojení Horní Počernice - Klánovice
910-610/-/43 Komunikační propojení Ve Žlíbku - MÚK Beranka podél D11
910-610/-/44 Komunikační propojení Ve Žlíbku - U Úlů
910-610/-/51 Mimoúrovňová křižovatka Beranka (D11)
910-610/-/74 Přeložka silnice II/611 k MÚK Beranka
910-630/-/12 Praha – Nymburk

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/1 Propojení vodovodní řadu Horní Počernice – Káranské řady

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 847 - Horní Počernice – Klánovice generováno 27-11-2015 | 15:23


	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka
	Prázdná stránka

