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Pražský zlom - 858

N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Pražský zlom se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/2.36/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 14, Praha 9

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hloubětín, Vysočany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 14, Praha 9

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
K severu orientovaný svah vázaný na pokles v linii Pražského zlomu,
na pravém břehu Rokytky, s nadmořskou výškou 240 - 280 m. V
geomorfologickém členění určuje linie Pražského zlomu hranici mezi
soustavou Česká tabule a Poberounskou soustavou. Svah je tedy na
rozhraní mezi soustavou Česká tabule, jejím celkem Středolabská
tabule, okrskem Čakovická tabule, a Poberounskou soustavou, jejím
celkem Pražská plošina, okrskem Úvalská plošina. V horní zarovnané
části svahu se vyskytují zemědělsky obhospodařované půdní bloky a
jejich díly převážně střední velikosti. Svah byl v minulosti velmi
intenzivně využit k zakládání zahrádkářských osad. Významná
geologická a paleontologická lokalita v místě bývalé těžby
nerostných surovin „Cihelna v bažantnici“.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.6%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 22.2%, pole -
36.5%, louka a pastvina - 0.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 15.1%, jiná plocha přírodě blízká - 11.3%, zpevněná plocha, plocha těžby -
5.1%, ovocný sad - 3.9%
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/-/4010 LBC Cihelna v bažantnici - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4133 LBC U Hutí - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5004 LBK Prosecká - Skály - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5007 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/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
 - návrh

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/-/80 Přestavba ulice Kbelské a Průmyslové v oblasti Hloubětína
910-630/-/12 Praha – Nymburk
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Čimické údolí se strukturou výrazných údolí v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.76/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Úzké zaříznuté údolí na severním okraji Prahy protékané Čimickým
potokem ve směru východ – západ, v úseku mezi Čimickým rybníkem
na východě a Kostoprtským rybníkem na západě. Nadmořská výška
240 - 280 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Zdibská tabule. Údolí v
proterozoických břidlicích, v pravobřežní části se skalními výchozy a
těžbou odkrytým horninovým podložím. Přírodně a krajinářsky velmi
cenné území, z podstatné části zalesněné.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 30.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 13.4%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 0.8%, jiná plocha přírodě blízká - 45.1%, vodní plocha a vodní tok - 10.3%
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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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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Údolí Drahanského potoka - 860

N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Drahanského potoka se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.5/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8, Praha-Dolní Chabry

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Dolní Chabry

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Úzké zaříznuté údolí na severním okraji Prahy, ve spodní části
skalnatá rokle, protékané ve směru východ – západ Drahanským
potokem, včetně plochého ostrohu mezi Drahanským a Čimickým
potokem s bývalým slovanským hradištěm Zámka. Nadmořská výška
180 - 260 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Zdibská tabule. Přírodně a
krajinářsky velmi cenné území, z podstatné části zalesněné,
narušené chatovou zástavbou (zejména na území Středočeského
kraje).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 2%, pole - 4.5%, louka a pastvina - 10.2%, krajinný les na
lesních pozemcích - 60.2%, jiná plocha přírodě blízká - 17.6%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.7%, vodní plocha a vodní tok - 2.3%

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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/5084 LBK Údolí Vltavy - Na skřivánčí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

Základní požadavky:

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
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
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N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Vltava sever se strukturou výrazných údolí v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.39/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha 8, Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol, Praha-Troja

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Bubeneč, Dejvice, Lysolaje, Sedlec, Suchdol, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6, Praha 7, Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Vltavský kaňon v proterozoických horninách na severním okraji
Prahy, včetně bočních údolí Čimického (spodní část) a Bohnického,
nadmořská výška 180 - 270 m. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina v pravobřežní části
okrsek Zdibská tabule, v levobřežní části okrsky Turská plošina a
Hostivická tabule. Přírodně a krajinářsky velmi cenné území, četná
skalní defilé, místa dalekých rozhledů, např. od krajinné dominanty
umělé zříceniny Baba na levém břehu či z hrany u sídliště Bohnice na
pravém břehu. Místy narušení chatovou zástavbou (Čimické údolí).
Dvě pražské vinice – na pravém břehu Salabka, na levém břehu malá
vinice Majorka pod Babou.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/861/2888 Údolí Bohnického a Čimického potoka - čtvrťový park
123/861/2189 Podbabské skály - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 8.2%, parkové sportoviště - 0.2%, louka a pastvina - 3.5%,
krajinný les na lesních pozemcích - 38.9%, jiná plocha přírodě blízká - 27.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.3%, vodní plocha a vodní tok -
13.6%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 1.9%
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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1040 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1041 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1052 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2 NRBC Údolí Vltavy - v přesných hranicích, výměra minimálne 1000 ha
512/-/3083 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/4097 LBC Sedlecká mulda - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4099 LBC Salabka - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/69 Pražský okruh (SOKP) - návrh
610/861/1018 MUK Rybářka - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh
610/-/92 Úprava ulice Roztocké - návrh

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/861/1002 Nádrž Sedlec - návrh

Zásobování plynem
751/-/1 Plynovod VTL Bohnice  - Čimice (SOKP519) přeložka - návrh
751/-/9 Plynovod VTL Suchdol (SOKP518) přeložka - návrh

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

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/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-622/-/14 Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/1 Přeložka plynovodu VTL Bohnice - Čimice (SOKP519)
930-751/-/9 Přeložka plynovodu VTL Suchdol (SOKP518)
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 : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Únětického potoka se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.58/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Suchdol

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Suchdol

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Údolí západo – východní orientace na severním okraji Prahy vázané
na Únětický potok, z větší části ve Středočeském kraji. Na území
Prahy pouze pravobřežní část údolí v úseku mezi buližníkovými
Kozími hřbety a Spáleným mlýnem. Nadmořská výška 210 - 300 m.
V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Turská plošina. Přírodně a krajinářsky velmi
cenné území, s pestrým reliéfem i mozaikou společenstev – skály a
ostře zaříznutá údolí, ploché široké polohy (okolí Trojanova mlýna),
skalní stepi, lesy, nivní louky.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 5.8%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 13%, louka a
pastvina - 3.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 58.1%, jiná plocha přírodě blízká - 12%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.2%, vodní plocha
a vodní tok - 2.2%, ovocný sad - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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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.

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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N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Lysolajského potoka se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.53/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Lysolaje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lysolaje

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Bezvodá rokle západo – východní orientace v křídových usazeninách
na proterozoickém podloží na severním okraji Prahy, v dolní části s
pramenem Lysolajského potoka (Zázračná studánka), známá pod
názvem Housle. Nadmořská výška 270 - 320 m. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Turská plošina. V rokli pod povrchovými sprašovými hlínami odkryla
vodní eroze stěnu křídových opuk, cenomanských druhohorních
pískovců, v dolní části eroze pronikla až do proterozoického podloží
tmavých břidlic. Rokle je ukázkou erozních zářezů a jejich modelace.
Biologická hodnota území poškozena nevhodným zalesněním, čímž
došlo k zániku teplomilné vegetace. V severní části několik chat se
zahrádkami.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 863 - Údolí Lysolajského potoka generováno 27-11-2015 | 15:29



N19 K [ S ]
Údolí Lysolajského potoka - 863

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 863 - Údolí Lysolajského potoka generováno 27-11-2015 | 15:29



N19 K [ S ]
Údolí Lysolajského potoka - 863

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/863/2153 Housle - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 12.7%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 4.2%, pole -
0.4%, krajinný les na lesních pozemcích - 64.2%, jiná plocha přírodě blízká - 0.1%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.2%, ovocný sad - 16%

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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Protipovodňová opatření
711/863/1040 Suchý poldr na Lysolajském potoce - 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.

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/863/1040 SUP na Lysolajském potoce
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Nebušického a Šáreckého potoka se strukturou
výrazných údolí v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/3.53/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Lysolaje, Nebušice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně levobřežní část dlouhého údolí na severním okraji Prahy
protaženého ve směru západ – východ, kterou tvoří svahy s jižní
expozicí. Dno údolí a svahy severní expozice zasahují do území
lokality jen v malém rozsahu. Nadmořská výška 190 – 330 m, stoupá
směrem k západu a k horní hraně údolí – severní hranici lokality. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
P r a ž s k á  p l o š i n a  o k r s e k  H o s t i v i c k á  t a b u l e .  Z e m ě d ě l s k é
obhospodařování je pouze malého významu, několik půdních bloků
a jejich dílů je malé velikosti. Území je krajinně velmi hodnotné,
zachovala se poměrně pestrá mozaika luk, lesů, remízů a mezí,
doplněná v území rozptýlenými bývalými usedlostmi. Měkký reliéf
otevřeného údolí Nebušického potoka se směrem k východu v údolí
Šáreckého potoka stává dramatičtějším, boční svahy údolí jsou
kratší a strmější. V rámci lokality se nachází větší množství drobných
enkláv zastavěných stavebních pozemků – „samot“ – různého
charakteru (zejména hospodářské usedlosti, prvorepublikové
zahradní vily, domky u usedlosti Gabrielka, zahrádkářské chaty u
Nebušického potoka i jinde), v západním cípu „lesní“ hřbitov v
Nebušicích.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

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 - 10.4%, parkové sportoviště - 0.9%, pole -
1%, louka a pastvina - 7.6%, krajinný les na lesních pozemcích - 56.2%, jiná plocha přírodě blízká - 14.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 4.1%,
ovocný sad - 3.6%, vodní plocha a vodní tok - 0.9%
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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/4026 LBC Hlásek - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4116 LBC Šedivka - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5069 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5081 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5110 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5111 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5112 LBK Únětický háj - Šárecký potok - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/11 sběrač Nebušický, kanalizace jednotná, gravitační - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/7 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Červený vrch - TR Sever změna trasy - 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/11 sběrač Nebušický
930-760/-/7 Změna trasy vedení 2x110 kV TR Červený vrch - TR Sever, lokalita Jenerálka

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 864 - Údolí Nebušického a Šáreckého potoka generováno 27-11-2015 | 15:30



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

Šárka - 865

N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Šárka se strukturou výrazných údolí v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.62/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Nebušice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Dejvice, Liboc, Nebušice, Ruzyně, Vokovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Převážně lesnaté údolí Šáreckého (Litovického) potoka mezi hrází
vodní nádrže Džbán a ústím do Vltavy v Podbabě. V západní cca.
polovině je lokalita vymezena v širším prostoru, který zahrnuje i
boční údolí přítoků Šáreckého potoka a navazující svahy, vrchy i
části plošin, ve východní části pouze pravobřežní severně
orientovaný lesnatý svah, místy i dno údolí bez zástavby. Nadmořská
výška 190 - 340 m, stoupá směrem k západu a k horním hranám
údolí. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a
celku Pražská plošina okrsek Hostivická tabule. Lokalita je výjimečně
cenným přírodním a krajinným územím, s významnými hodnotami
živé i  neživé přírody. Pestrá geologická stavba zejména
proterozoického a paleozoického stáří, biotopy diverzifikované v
závislosti na geologickém podloží, morfologických tvarech, expozici,
způsobu využívání, člověkem málo změněné přírodní prostředí v
rámci hranic velkoměsta. Zemědělské využívání je vzhledem k
územním podmínkám omezeno na několik ploch menších půdních
bloků a jejich dílů. Mimořádné přírodní hodnoty jsou doplněny
enklávami zastavěných stavebních pozemků historických
hospodářských usedlostí a mlýnů. Ani pozdější antropogenní zásahy,
jako např. koupaliště v Divoké Šárce či vytvoření zahrádkových osad
v periferním území lokality, nepřinesly podstatné poškození hodnot
území.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/865/2220 Údolí Šáreckého potoka - metropolitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.8%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.3%, parkové
sportoviště - 0.1%, louka a pastvina - 6.2%, pole - 3.6%, krajinný les na lesních pozemcích - 73.7%, jiná plocha přírodě blízká - 5%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 2.7%, vodní plocha a vodní tok - 0.1%, ovocný sad - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1034 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1035 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1036 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1037 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1038 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1039 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1042 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1043 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
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512/-/2007 RBC Divoká Šárka - v přesných hranicích, výměra minimálne 40 ha
512/-/4005 LBC Červený vrch - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4034 LBC Malý mlýn - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4048 LBC Jenerálka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4084 LBC Pod Purkrabským hájem - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4086 LBC Pod Matějem - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4090 LBC Pod Jenerálkou - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4109 LBC Podbaba - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4110 LBC Pod Zlatnicí - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4174 LBC Zlatnice - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4177 LBC Zadní Šárka - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/5066 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5067 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5069 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5070 LBK Šárecký potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5144 LBK Jenerálka - Červený vrch - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/865/1038 Suchý poldr Zlodějka - návrh
711/865/1039 Suchý poldr na Šáreckém potoce - návrh
711/865/1050 Suchý poldr Jenerálka 1 - návrh
712/865/1009 Protipovodňové opatření plošné Litovicko-Šárecký 2 (Purkrábka) - návrh
712/865/1010 Protipovodňové opatření plošné Litovicko-Šárecký 1 (Kaplanka) - návrh

Odkanalizování
730/865/1015 Záchytná nádrž Evropská - návrh

Zásobování elektrickou energií
760/-/7 Nadzemní elektrické vedení 110kV TR Červený vrch - TR Sever změna trasy - návrh

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

Základní požadavky:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/865/1038 SUP Zlodějka
910-711/865/1039 SUP na Šáreckém potoce
910-711/865/1050 SUP Jenerálka 1
910-730/865/1015 ZN Evropská

920 / Veřejně prospěšná opatření ochrany před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
920-712/865/1010 Litovicko-Šárecký 1 (Kaplanka)

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/11 sběrač Nebušický
930-760/-/7 Změna trasy vedení 2x110 kV TR Červený vrch - TR Sever, lokalita Jenerálka
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Kopaninského potoka se strukturou výrazných údolí
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/2.99/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 6, Praha-Přední Kopanina

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Přední Kopanina, Ruzyně

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 6

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na severním okraji Prahy, v rámci správních hranic Prahy se
jedná o horní a střední část údolí Kopaninského potoka východně od
Letiště Václava Havla Praha. Nadmořská výška 280 - 350 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Hostivická tabule. Od mělkého zahloubení do
okolní plošiny na západě se směrem k východu (k ústí do Únětického
potoka) stává údolí zaříznutějším, příkrý je zejména pravobřežní
lesnatý svah východně od historické zástavby Přední Kopaniny.
Lokalita má poměrně pestrý přírodní a krajinný charakter, který
společně s antropickými složkami krajiny v zastavitelných lokalitách
podél potoka (Přední Kopanina, Preláta) utváří harmonický krajinný
ráz. Zemědělsky obhospodařováno je několik půdních bloků menší a
střední velikosti. Cca. polovinu lokality zaujímá lesní komplex v
severovýchodní části („Háj“ či „Juliána“). Významným krajinným
segmentem je opuštěný opukový lom v západní části lokality, na
pravém břehu potoka (těžba ukončena v roce 2009).
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 2%, parkové sportoviště - 0.3%, pole - 15.1%, louka a
pastvina - 11.6%, krajinný les na lesních pozemcích - 52.7%, jiná plocha přírodě blízká - 8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 6.3%, ovocný sad -
1.2%, vodní plocha a vodní tok - 1%, jiná plocha s vegetací - 1.5%

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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a těžbu nerostů, dále staveb a zařízení pro nakládání s odpady.

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/-/2013 RBC Únětický háj - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská) - 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/-/8 Plynovod VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518) přeložka - návrh

Zásobování teplem
740/-/2 Hlavní tepelný napáječ Elektrárna Kladno - Praha - 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/-/50 Přestavba mimoúrovňové křižovatky Aviatická - R7 (Lipská)
910-610/-/69 Pražský okruh (SOKP) stavby číslo 518, 519 Ruzyně - Březiněves včetně přivaděčů
910-630/-/8 Praha – Kladno

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-751/-/8 Přeložka plynovodů VTL Ruzyně - Přední Kopanina (SOKP518)
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Prokopské a Dalejské údolí se strukturou výrazných údolí
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.02/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 13, Praha 5, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Dvě propojená údolí západo – východní orientace v západní části
Prahy, společně s lokalitou 826 Dívčí hrady vytvářející
nejvýznamnější přírodní pás pronikající až k centrálním polohám
města. Nadmořská výška 220 - 350 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek
Třebotovská plošina. Přírodně a krajinářsky velmi cenné území
krasového charakteru, s pestrým reliéfem výrazně ovlivněným
člověkem vlivem minulé i současné těžby (lom Řeporyje – Vokounka
na levobřežní straně Dalejského údolí). Společenstva skal a zejména
stepní trávníky udržovány cíleným managementem, plochy lesů
často s nevhodnou druhovou skladbou. Na plošinách a mírných
svazích zemědělství v půdních blocích a jejich dílech různé velikosti,
největší v jihozápadní části. Četné enklávy zastavěných stavebních
pozemků různého typu – staré usedlosti a chalupy, bývalé mlýny,
zahrádkářské domky a chaty, budovy a zařízení související s těžbou
nerostných surovin, objekty Ministerstva obrany i hotel v Jinonicích,
hřbitov i fotbalové hřiště se zázemím na Zlíchově.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/867/2010 Prokopské údolí - metropolitní park
123/867/2895 Dalejské údolí - metropolitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

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 - 7.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada -
1.2%, parkové sportoviště - 0.3%, pole - 15.1%, louka a pastvina - 10.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 33%, jiná plocha přírodě blízká -
21.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.3%, vodní plocha a vodní tok - 1.3%, ovocný sad - 1.7%, jiná plocha s vegetací - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1016 NRBK Chuchle - Na Cibulkách - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2008 RBC Děvín - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4001 LBC Dobrá voda - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4002 LBC Dalejská lada - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4011 LBC Butovické hradiště - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4013 LBC Boroviny - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4027 LBC Hemrovy skály - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
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512/-/4050 LBC Na placaté skále - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4083 LBC Pod rovinami - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4104 LBC Prokopské údolí - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4160 LBC Ve skálách - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4189 LBC U Nového mlýna - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5008 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5009 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5010 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5011 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5012 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5013 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5014 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5015 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5016 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5086 LBK U Waltrovky - Hemrovy skály - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5151 LBK Dalejský potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5188 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5189 LBK Prokopské a Dalejské údolí - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení - návrh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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/-/66 Páteřní komunikace rozvojového území Barrandov - Holyně a navazující komunikační propojení
910-630/674/1013 Praha-Hlubočepy zastávka
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Vltava jih se strukturou výrazných údolí v souladu s jejím
charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.63/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 5, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Levobřežní souvisle zalesněný svah údolí Vltavy mezi Velkou Chuchlí
a Hlubočepami. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina s
přechodem do okrsku Pražská kotlina. Strmý svah s nadmořskou
výškou mezi úpatím a horní hranou 200 – max. 320 m. V extrémně
svažitých polohách zejména v severní části lokality v lesních
porostech vysoké zastoupení akátu. V jižní části na horní hraně
svahu významná krajinná dominanta – kostel  sv.  Jana
Nepomuckého.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/868/2159 Chuchelský háj - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

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 - 9.2%, louka a pastvina - 0.4%, krajinný les na
lesních pozemcích - 72%, jiná plocha přírodě blízká - 8.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 8.9%, jiná plocha s vegetací - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1018 NRBK Chuchle - Na Cibulkávh - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2005 RBC Chuchle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/38 Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velké Chuchli - návrh
610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
 - návrh

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

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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/38 Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velké Chuchli
910-610/-/42 Komunikační propojení Mezichuchelská - Strakonická
910-630/-/4 Praha-Velká Chuchle – Praha-Běchovice (jižní nákladní spojka)
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/872/1029 Praha-Velká Chuchle
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Chuchelského potoka se strukturou výrazných údolí
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.29/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

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

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

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zaříznuté údolí a navazující svahy, přecházející do zarovnanějších
poloh směrem k okrajům lokality. Nadmořská výška 230 - 340 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina. Přírodně a krajinářsky
cenné území krasového charakteru, s méně dramatickým reliéfem a
povrchovými tvary přírodního i antropogenního původu (těžba), než
obdobná údolí v jihozápadní části Prahy. Údolí i navazující polohy z
velké části lesnaté, zemědělsky obhospodařované pozemky pouze v
jihozápadní části – půdní bloky a jejich díly různé velikosti. V údolí
několik zastavěných stavebních pozemků s objekty bydlení, několik
budov a zařízení souvisejících s minulou těžbou a zpracováním
vápence, mj. technická památka Pacoldovy vápenky. V západní části
ve svahu pod Slivencem rozsáhlá zahrádková osada, východně od ní
vyvýšenina bývalé skládky, v současnosti již zarostlá vegetací.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/869/2397 Hřbitov ve Slivenci - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

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 - 12.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada
- 4.6%, louka a pastvina - 4.3%, pole - 14.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 42.8%, jiná plocha přírodě blízká - 17.3%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 2.8%, vodní plocha a vodní tok - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1046 NRBK Velký háj - Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1047 NRBK Velký háj - Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1048 NRBK Velký háj - Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1049 NRBK Velký háj - Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2005 RBC Chuchle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4143 LBC U bažantnice - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4169 LBC V dolích II - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4170 LBC V dolích I - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
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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/-/5186 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:

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/869/1051 Suchý poldr Na Hvězdárně - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/869/1051 SUP Na Hvězdárně
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Radotínského potoka se strukturou výrazných údolí
v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.4/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Lochkov, Radotín, Slivenec, Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 16, Praha 5

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Územně rozsáhlá lokalita na jihozápadním okraji Prahy, jejíž osou v
západo-východním směru je Radotínský potok. Nadmořská výška
230 - 350 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina.
Přírodně a krajinářsky velmi cenné území krasového charakteru,
výrazně ovlivněné minulou i současnou těžbou cementářského a
stavebního vápence i dekoračního mramoru. Těžbou nedotčená
území jsou převážně lesnatá, směrem k západu s vyšším
zastoupením dřevin přirozené druhové skladby, naopak zejména v
jižní části (pravý břeh Radotínského potoka) vysoké zastoupení
introdukovaných dřevin (borovice černá, trnovník akát). Místně
zachované skalní stepi a stepní trávníky. Významné paleontologické
lokality. Zemědělsky obhospodařované polohy, zejména na
přilehlých mírných svazích a okrajích plošin, většinou ve středně
velkých půdních blocích a jejich dílech. Na dně údolí několik
jednotlivých zastavěných stavebních pozemků bývalých mlýnů a
seskupení více obytných budov v místě zvaném Cikánka, jednotlivě
též objekty související s těžbou, u Zadní Kopaniny a Lochkova
jednotlivě zahrádkářské chaty v zahradách. V severním cípu
západně od MÚK u Lochkova skládka – nejvyšší bod lokality.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 7%, parkové sportoviště - 0.2%, pole - 7.1%, louka a pastvina
- 11.2%, krajinný les na lesních pozemcích - 57.8%, jiná plocha přírodě blízká - 10.8%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.1%, vodní plocha a
vodní tok - 0.9%

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1027 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1033 NRBK Údolí Vltavy - Velký háj - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1045 NRBK Velký háj - Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1050 NRBK Velký háj - Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1051 NRBK Velký háj - Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/2011 RBC Velký háj - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/2018 RBC Radotínské údolí - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4035 LBC Malý háj - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4037 LBC Lochkovský profil - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/4038 LBC Les u Radotínských skal - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha
512/-/5031 LBK Radotínské údolí - Ořech - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
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512/-/5052 LBK Slavičí údolí - Velká Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m
512/-/5053 LBK Slavičí údolí - Velká Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5185 LBK Lochkovský profil - V dolích - v přesných hranicích, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Protipovodňová opatření
711/870/1041 Suchý poldr Radotín - návrh

Odkanalizování
730/870/1054 Čistírna odpadních vod Lochkov - návrh; rozšíření

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/870/1041 SUP Radotín

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 : krajina výrazných údolí

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Lom Radotín se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/0.79/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Řeporyje

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín, Zadní Kopanina

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 13, Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Dva provozované vápencové lomy (těžba vápence pro průmyslové
využití) na jihozápadním okraji Prahy: Kosoř – Hvížďalka (jižně od
silnice Radotín – Zadní Kopanina) a Radotín – Špička (severně od
silnice Radotín – Zadní Kopanina). Nadmořská výška 240 - 350 m
(horní hrana lomu Hvížďalka). V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Pražská plošina okrsek Třebotovská
plošina.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 4.1%, louka a pastvina - 2.6%, pole - 0.2%, krajinný les na
lesních pozemcích - 0.1%, jiná plocha přírodě blízká - 14%, zpevněná plocha, plocha těžby - 78.5%, vodní plocha a vodní tok - 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/-/1033 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

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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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.

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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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Berounky východ se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.52/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16, Praha-Velká Chuchle

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín, Velká Chuchle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zalesněný prudký levobřežní svah údolí Berounky v oblasti soutoku s
Vltavou, mezi Radotínem a Velkou Chuchlí. Nadmořská výška 200 -
330 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a
celku Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina. Nevhodné
zalesnění svahu dříve využívaného jako pastviny zejména
trnovníkem akátem. Nad horní hranou rozsáhlá rozvíjející se
zástavba V. Chuchle „Na Hvězdárně“.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 19.1%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.2%, krajinný
les na lesních pozemcích - 56.7%, jiná plocha přírodě blízká - 11%, zpevněná plocha, plocha těžby - 11.4%, jiná plocha s vegetací - 0.5%
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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1045 NRBK Velký háj - Chuchle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/1046 NRBK Velký háj - Chuchle - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4069 LBC Nad závodištěm - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/102 Úprava ulice Radotínské, nová žel. zast. Praha - Velká Chuchle

Rozvíjet síť dopravní infrastruktury v souladu s charakterem lokality.
Základní požadavky:
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 - návrh
610/-/40 Komunikační propojení Radotínská - Výpadová   - návrh

Železniční doprava
630/872/1029 železniční stanice/zastávka Praha-Velká Chuchle - návrh

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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/102 Úprava ulice Radotínské, nová žel. zast. Praha - Velká Chuchle
910-630/-/6 Praha – Beroun
910-630/872/1029 Praha-Velká Chuchle
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Berounky západ se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.88/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 16

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Radotín

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Zalesněný prudký levobřežní svah údolí Berounky na jižním okraji
P r a h y  u  R a d o t í n a .  N a d m o ř s k á  v ý š k a  2 0 0  -  3 3 0  m .  V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy a celku
Pražská plošina okrsek Třebotovská plošina. Lesní porost, který má v
části nad železniční tratí Praha – Beroun poměrně přirozené složení,
zejména jako teplomilná doubrava. Severně od silnice Radotín –
Třebotov „lesní“ hřbitov.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 0.7%, krajinný les na nelesních pozemcích - 1.7%, pole - 0.4%, krajinný les na lesních
pozemcích - 91.5%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.5%, jiná plocha přírodě blízká - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/2011 RBC Velký háj - 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,

Základní požadavky:
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zvláště odůvodněných případech.

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-630/-/6 Praha – Beroun
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N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; produkční
lokalitu Lom Zbraslav se strukturou výrazných údolí v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/0.71/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Provozovaný největší lom na území Prahy, ve kterém se na jižním
okraji Prahy těží ryolity a jejich tufy společně s drobami za účelem
získání stavebního materiálu – drceného kameniva. Nadmořská
výška 200 - 350 m. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy a celku Brdská vrchovina okrsek Kopaninská
pahorkatina. V lokalitě několik objektů budov souvisejících s těžbou
a úpravou vytěžené horniny. Odtěžený výběžek Brd zásadním
způsobem narušuje siluetu jižního vltavského kaňonu v dálkových
pohledech od severu.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 10%, zpevněná plocha, plocha těžby - 82.2%, jiná plocha
přírodě blízká - 7.8%

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:

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 vodou
720/-/12 rozváděcí vodovodní řad Zbraslav - Strnady - návrh

Odkanalizování
730/-/12 sběrač Strnady, kanalizace splašková, výtlak - návrh

Záplavová území
Využití území je omezeno záplavovým územím Vltavy a Berounky kategorie: Neprůtočná, 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:

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/12 Prodloužení vodovodního řadu DN 150 do Strnad v kú Zbraslav
930-730/-/12 Výtlak z ČS Strnady na Zbraslav
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N
19

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Vltavy jih se strukturou výrazných údolí v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.56/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Komořany, Modřany, Točná, Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12, Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území na jižním okraji Prahy jižně od přemostění SOKP u portálu
Cholupického tunelu na obou vltavských březích. Nadmořská výška
190 – 350 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy náleží levobřežní část údolí k celku Brdská vrchovina,
okrsku Kopaninská pahorkatina, který přechází v severovýchodním
směru i na pravobřežní část až k Točné, kde končí vrchem Čihadlo
(386,2 m n. m.). Severněji je pravobřežní část lokality řazena k celku
Pražská plošina, jeho okrsku Úvalská plošina. Úzký pás nivy Vltavy u
Zbraslavi náleží k celku Hořovická pahorkatina, jeho okrsku
Řevnická brázda.
Sevřené údolí Vltavy s úzkou říční nivou a zalesněnými strmými
svahy, na pravém břehu včetně bočních údolí východo – západní
orientace protékaných Břežanským potokem (jen severní polovina
údolí se nachází na území Prahy) a Komořanským potokem. V této
části rozsáhlé lesní porosty s poměrně přirozenou druhovou
skladbou, zejména v Břežanském údolí (teplomilné a zakrslé
doubravy) a rovněž zbytky keltského oppida Šance – rozsáhlejší
oppidum Závist na protilehlém ostrohu mimo území Prahy. V
levobřežní části lesnatý výběžek Brd (Hřebeny), narušený
velkoplošnou těžbou kamene v Lomu Zbraslav. Nelesní polohy při
jižním okraji Zbraslavi a Komořan využívány jako louky zejména k
rekreačním účelům, u Komořan též menší zahrádkové osady.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/875/2365 Borovičky - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 2.3%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 1.2%, louka a
pastvina - 5.3%, pole - 0.3%, krajinný les na lesních pozemcích - 70.3%, jiná plocha přírodě blízká - 7.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.7%,
vodní plocha a vodní tok - 7.3%, ovocný sad - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/1053 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1054 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1055 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1056 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/1057 NRBK Vltava - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/2016 RBC Šance - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/4017 LBC Jarov - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/4124 LBC Soutok u Zbraslavi - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
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512/-/4186 LBC Vltava U Závisti - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5073 LBK Šance - Kálek - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5116 LBK Vltava - Šance - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh
610/875/1011 MUK Komořany - návrh, dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/875/1034 Nádrž Cholupice - návrh

Zásobování vodou
720/-/12 rozváděcí vodovodní řad Zbraslav - Strnady - návrh

Odkanalizování
730/875/1058 Čerpací stanice Strnady - 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 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
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
910-630/-/7 Praha – Čerčany/Dobříš

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/875/1034 Nádrž Cholupice
910-730/875/1058 ČS Strnady

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/12 Prodloužení vodovodního řadu DN 150 do Strnad v kú Zbraslav
930-730/-/12 Výtlak z ČS Strnady na Zbraslav
930-730/-/4 Prodloužení sběrače A2-3 do Komořan
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; přírodní lokalitu
Údolí Modřanského a Komořanského potoka se strukturou
výrazných údolí v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/3.55/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Cholupice, Komořany, Libuš, Modřany, Písnice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území v jižní části Prahy na pravobřežní straně vůči Vltavě
zahrnující dvě zaříznutá údolí východo – západní orientace.
Nadmořská výška 200 – 300 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek Úvalská
plošina, ve východní části lokality (údolí vázané na Písnický potok)
okrsek Uhříněveská plošina. Severní výraznější a významnější údolí
vázané na Libušský potok s jeho levostranným přítokem Písnickým
potokem je ve své dolní části známo pod názvem Modřanská rokle.
Lokalita je z podstatné části lesnatá, zalesněno bylo ve značném
rozsahu introdukovanými dřevinami trnovník akát a borovice černá.
V prudkých svazích se objevují i skalní výchozy (místy odkryté
těžbou kamene). Zejména údolí Písnického potoka je divoké a špatně
přístupné. Jižně od sídliště Na Beránku pás území s loukami vázaný
na ochranné pásmo dvou paralelních nadzemních vedení 110 kV.
Několik drobných enkláv zastavěných stavebních pozemků – objekty
bydlení, zemní vodojem s doprovodným zařízením. Lokalita je
významná jako součást nezastavitelného pásu, který odděluje
intenzivně urbanizované prostředí města od jeho zázemí.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/876/2004 Modřanská rokle - čtvrťový park
123/876/2613 Hřiště Písnice - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.8%, parkové sportoviště - 0.3%, pole - 2.3%, louka a
pastvina - 5.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 67.8%, jiná plocha přírodě blízká - 10.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.1%, ovocný sad
- 0.6%, vodní plocha a vodní tok - 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 přírodní lokalitu v souladu s jejím charakterem dle stanovených podmínek využití.

Nezastavitelné přírodní lokality a plochy
Nezastavitelné přírodní lokality charakterizují otevřenou krajinu v její přírodní a přírodě blízké podobě, která je relativně málo ovlivněna blízkostí
urbanizovaného území (města), jsou vymezeny pro rozvoj a ochranu tohoto určení. V případě pochybností nebo kolizí s jinými způsoby využívání území
se upřednostňuje přírodě blízký rozvoj lokality.

Hlavní využití:
Nezastavitelné území s nejnižší mírou zátěže a intenzity způsobu využití a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu stavu, vymezené k ochraně a rozvoji
přírodního a přírodně-krajinného významu 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 20 %, 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 20 %.
Ve všech plochách mimo zastavěné stavební pozemky je přípustné v souladu s charakterem lokality umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro
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
zemědělství a 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/-/2016 RBC Šance - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/2020 RBC Modřanská rokle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3086 RBK Šance - Modřanská rokle - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/5145 LBK Cholupický potok - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)
 - návrh

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

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

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní toky a vodní plochy
711/876/1006 Nádrž V Lipinách - návrh

Odkanalizování
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:

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

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/59 Nová Komořanská včetně napojení na Pražský okruh (SOKP)

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby technické infrastruktury
910-711/876/1006 Nádrž V Lipinách

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/6 Prodloužení sběrače A2-1.1 do Cholupic
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Krčský/Michelský/Kunratický les se strukturou
výrazných údolí v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/3.81/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 4, Praha-Kunratice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Krč, Kunratice, Michle

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 4

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Souvislé lesnaté území vázané na údolí Kunratického potoka, který
jím protéká od jihu k severu, a to v úseku mezi Dolnomlýnským
rybníkem a rybníkem Labuť. Pravobřežní (východní) část značně
rozsáhlejší, zalesněna je i část navazující plošiny. Území je největším
lesním komplexem na území Prahy, který je souvisle obklopen
zástavbou. Nadmořská výška 220 – 310 m. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek
Úvalská plošina. Lesní komplex různé dřevinné skladby, přírodní a
přírodě blízký charakter v úzké nivě potoka a v navazujících strmých
až skalnatých svazích, zejména teplomilné a zakrslé doubravy. Na
plošině zpravidla monokultura smrku. V okrajových polohách na
severu a západě umístěno několik restaurací a dva malé areály s
tenisovými kurty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/877/2361 Krčský/Michelský/Kunratický les - metropolitní park
123/542/2866 Sídliště Horní Roztyly - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 2.3%, parkové sportoviště - 0.2%, louka a pastvina - 0.4%,
krajinný les na lesních pozemcích - 86.7%, jiná plocha přírodě blízká - 3.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.4%, vodní plocha a vodní tok -
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 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/-/2004 RBC Kunratický les - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3044 RBK Kunratický les - Hrnčířské louky - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

900/ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
Základní požadavky:
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Hostivařský lesopark se strukturou výrazných
údolí v souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/3.38/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 11, Praha 15, Praha-Petrovice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Chodov, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Petrovice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 15

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Území ve východní části Prahy, jehož výrazně rekreační charakter je
vázán na vodní plochu Hostivařské nádrže na potoce Botič a okolní
luční, zejména však lesní plochy, z podstatné části založené jako
lesní park. Nadmořská výška 230 – 310 m. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek
Úvalská plošina. Rozsáhlé parkově upravené území protékané
potokem Botič ve směru jihovýchod – severozápad, jehož voda je od
počátku 60. let 20. století zadržována hrází Hostivařské přehrady. V
severní části levostranný přítok Košíkovský potok, ve střední části
krátký levostranný přítok Hájecký potok. Na pravobřežní straně nad
vodní hladinou v nádrži horní část strmého údolního svahu, jinak v
území převažuje plochý a mírně ukloněný reliéf. Lesní kulturní
porosty, často jehličnaté. Plovárna, pláže, hřiště, pobytové louky,
altány a restaurace. Veřejná přístupnost na jižním břehu zčásti
omezena oplocením. V severním cípu podél Botiče nelesní plochy,
v č e t n ě  j e d n o h o  p o m ě r n ě  r o z s á h l é h o  z e m ě d ě l s k y
obhospodařovaného půdního bloku (traviny na orné půdě). Několik
jednotlivých zastavěných stavebních pozemků s objekty bydlení,
hájovna, u Košíkovského potoka několik zahrádkářských chat v
zahradách, u Petrovic objekty a zařízení ČOV.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/878/2152 Lesopark Hostivař - metropolitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.2%, zahrádková osada a rekreační zahrada - 0.6%, parkové
sportoviště - 2.8%, louka a pastvina - 3.9%, krajinný les na lesních pozemcích - 51.4%, jiná plocha přírodě blízká - 17.7%, zpevněná plocha,
plocha těžby - 4.4%, vodní plocha a vodní tok - 14.4%, 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/-/4022 LBC Hostivař - v přesných hranicích, výměra minimálne 3 ha
512/-/4140 LBC U břehu - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5133 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5134 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m
512/-/5135 LBK Botič - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 878 - Hostivařský lesopark generováno 27-11-2015 | 15:34



N19 R [ S ]
Hostivařský lesopark - 878

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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
712/878/1002 Protipovodňové opatření plošné Botič 1 (Kozinec) - návrh
712/878/1003 Protipovodňové opatření plošné Botič 2 (Hostivařské náměstí) - 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
910-622/-/20 Tramvajová trať Spořilov - Chodovec - Opatov - Háje - Jižní Město

920 / Veřejně prospěšná opatření ochrany před povodněmi a jinými přírodními katastrofami
920-712/878/1002 Botič 1 (Kozinec)
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných údolí

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; stabilizovanou; rekreační
lokalitu Rokytka u Dolních Počernic se strukturou
výrazných údolí v souladu s jejím charakterem podle
stanovených podmínek.

0/2.75/4
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
Území vázané na vodní tok Rokytky, který jím protéká ve směru
východ – západ. Úzký pás je ze severu a jihu ohraničen zástavbou, z
jihu také železniční tratí Praha – Kolín. Cca. polovinu lokality tvoří
Počernický rybník, na který pod hrází západním směrem navazuje
veřejně přístupný Zámecký park Dolní Počernice. Nadmořská výška
220 – 245 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy celek Pražská plošina, okrsek Úvalská plošina. Území
vysokých přírodních a kulturně – rekreačních hodnot, které bylo
částečně narušeno trasou SOKP. Vlivem hlukového zatížení území se
ornitologický význam rybníka snížil. Ve východní části, tj. východně
od přemostění SOKP, rákosiny a břehové porosty, ve svahu zalesnění.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 879 - Rokytka u Dolních Počernic generováno 27-11-2015 | 15:34



N19 R [ S ]
Rokytka u Dolních Počernic - 879

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 879 - Rokytka u Dolních Počernic generováno 27-11-2015 | 15:34



N19 R [ S ]
Rokytka u Dolních Počernic - 879

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 879 - Rokytka u Dolních Počernic generováno 27-11-2015 | 15:34



N19 R [ S ]
Rokytka u Dolních Počernic - 879

100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/879/2284 Štěpnice zámeckého parku - lokalitní park
123/879/2307 Zámecký park Dolní Počernice - lokalitní park
123/224/2887 Okolí Počernického rybníka - lokalitní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných údolí“ je základní podmínkou nerozvíjení zástavby na pohledově exponovaných
svazích a zejména na jejich horních hranách. V místech poškozených těžbou nerostných surovin ve velkém rozsahu (Zbraslav, Radotínské údolí) je
podmínkou přistoupit bezprostředně po ukončení těžby k rekultivaci území a tedy k navrácení těchto nepřístupných a zdevastovaných míst k možnému
rekreačnímu využití.

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 - 1.4%, pole -
0.6%, louka a pastvina - 0.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 22.4%, jiná plocha přírodě blízká - 26.3%, zpevněná plocha, plocha těžby -
11.9%, vodní plocha a vodní tok - 34.7%, jiná plocha s vegetací - 0.4%, zahradnictví a vinice a produkční zahrada - 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 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/-/4093 LBC Počernický rybník - v přesných hranicích, výměra minimálne 4 ha
512/-/5019 LBK Rokytka - v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Odkanalizování
730/-/9 sběrač H, kanalizace splašková, gravitační - návrh

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-730/-/9 Prodloužení sběrače H do Běchovic
930-760/-/10 Vedení 2X110 kV - připojení TR Horní Počernice
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