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Skládka Ďáblice - 880

N
20

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ P
VYUŽITÍ : produkční

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/0/2
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Ďáblice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Skládkové těleso převyšující okolní plochý, k východu ukloněný terén
o cca. 50 m. Nadmořská výška 260 – 320 m. V geomorfologickém
členění v rámci Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek
Zdibská tabule. V uzavřených částech v etapách postupujících od
východu k západu probíhá rekultivace, včetně výsadeb dřevin.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: louka a pastvina - 0.1%, pole - 0.4%, zpevněná plocha, plocha těžby - 99.6%

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/16 Vedení 2x400 kV napojení TR Sever na vedení V 410
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Ládví - 881

N
20

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/3.55/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

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

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Ďáblice, Dolní Chabry, Kobylisy

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Výrazný protáhlý hřbet – suk z proterozoických silicitů (buližníků).
Nadmořská výška 300 – 358,9 m. V geomorfologickém členění v
rámci Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek Zdibská
tabule, v němž představuje nejvyšší bod. Na vrcholu geodetická věž
(významný geodetický bod) a vodojem. Z větší části zalesněný vrch,
nazývaný též Ďáblický háj, zejména v okrajových částech proředěné
porosty s parkovými úpravami a vybaveností (přístřešky, areál
zdraví). Místy drobné lůmky a prohlubně po těžbě, včetně
zatopených. V západním cípu malé pole, ve východní části u
hvězdárny rozsáhlejší luční porosty.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/881/2282 Ládví (Ďáblický háj) - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 3.7%, parkové sportoviště - 0.4%, pole - 7.4%, louka a
pastvina - 4%, krajinný les na lesních pozemcích - 72.7%, jiná plocha přírodě blízká - 7.9%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.4%, vodní plocha a
vodní tok - 0.1%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou 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/-/2003 RBC Ládví - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/3084 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 40 m
512/-/5159 LBK Ládví - Klíčov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m
512/-/5160 LBK Ládví - Klíčov - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/3.83/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 8

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Bohnice, Čimice, Kobylisy, Troja

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 8

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Nižší a méně výrazná západní část protáhlého hřbetu – suku Ládví
tvořeného proterozoickými silicity (buližníky). Nadmořská výška
305 – 333 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské
soustavy celek Pražská plošina, okrsek Zdibská tabule. Významně
rekreačně využívané území, včetně sportovní vybavenosti v lokalitě
(bike park v západním cípu) i v jejím sousedství. V severozápadní
části zahradnictví, uprostřed lesa budova č.p. 213.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/882/2412 Čimický háj - čtvrťový park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.5%, parkové sportoviště - 3.7%, krajinný les na lesních
pozemcích - 83%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.3%, jiná plocha přírodě blízká - 9.6%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/3085 RBK Údolí Vltavy - Ládví - v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m
512/-/4003 LBC Čimický háj - v prostoru k upřesnění, výměra minimálne 3 ha

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

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

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.
Základní požadavky:

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

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-760/-/19 Vedení 4x110 kV TR Východ - TR Sever
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Havlín - 883

N
20

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/3.32/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha-Zbraslav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Zbraslav

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 16

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Svědecký pahorek – vyvýšenina nad místem bývalého soutoku Vltavy
s Berounkou (do 18. století). Nadmořská výška 210 – 265,6 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy celek
Hořovická pahorkatina, okrsek Řevnická brázda. Krajinná
dominanta zalesněného vrchu, v dálkových pohledech zejména od
severu a východu zvýrazněná hřbitovním kostelem sv. Havla.
Vyvýšenina je tvořena drobami a břidlicemi ordovického letenského
souvrství, s roztroušenými štěrky pankrácké terasy Vltavy (období
spodního pleistocénu). U kostela městský hřbitov, v jižním okolí
rozsáhlý třešňový sad, v západní vrcholové části fotbalové hřiště a v
lese několik objektů většinou opuštěných budov. Ve východním cípu
objekt vodojemu a romantický zděný vyhlídkový pavilon z 19. století
Karlův stánek.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ

Parky
123/883/2391 Park Havlín - lokalitní park
123/883/2377 Hřbitov ve Zbraslavi - místní park

Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: hřbitov - 7.4%, krajinný les na nelesních pozemcích - 0.5%, parkové sportoviště - 2.9%, krajinný
les na lesních pozemcích - 62.7%, zpevněná plocha, plocha těžby - 3.5%, jiná plocha přírodě blízká - 2.9%, ovocný sad - 19.8%

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Chránit stabilizovanou lokalitu v souladu s jejím potenciálem.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

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

700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Základní požadavky:
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Zásobování vodou
720/-/4 přiváděcí vodovodní řad Připojení VDJ Lipence I - návrh

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

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/-/4 Připojení VDJ Lipence I na stávající vodovodní síť
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ K
VYUŽITÍ : přírodní

[ S ]
STABILITA : stabilizovaná

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

0/3.82/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Točná

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
V dálkových pohledech zejména od severu a východu výrazně se
uplatňující vrch, který je nejvýchodnějším výběžkem Brd. Jedná se o
suk ve tvaru oválné kupy protažené ve směru severovýchod –
jihozápad budovaný proterozoickými silicitovanými břidlicemi a
tufy ryolitu a dacitu. Nadmořská výška 345 – 386,2 m. V
geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy celek
Brdská vrchovina, okrsek Kopaninská pahorkatina. Ve střední
vrcholové části umístěn zemní vodojem, v lese se nacházejí rozsáhlé
zbytky po vojenských objektech souvisejících s umístěním
raketových systémů vojsk Varšavské smlouvy.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 12.1%, krajinný les na lesních pozemcích - 83.4%, zpevněná
plocha, plocha těžby - 4.6%

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Rozvíjet a chránit nezastavitelnou 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:

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 884 - Čihadlo generováno 27-11-2015 | 15:36



N20 K [ S ]
Čihadlo - 884

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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Skládka Libuš - 885

N
20

STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; transformační; rekreační lokalitu
Skládka Libuš se strukturou výrazných vrchů v souladu s
jejím charakterem podle stanovených podmínek.

0/3.87/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 12, Praha-Libuš

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Kamýk, Libuš, Modřany

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 12

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Skládkové těleso převyšující okolní terén o cca. 30 m. Nadmořská
výška 285 – 320 m. V geomorfologickém členění v rámci
Poberounské soustavy celek Pražská plošina, okrsek Úvalská plošina.
Skládka Libuš uzavřena před cca 30 lety, rekultivace tělesa proběhla
pouze částečným překrytím zeminou, samovolně se rozvíjejí iniciální
stadia sukcesního vývoje, dřeviny pouze v okrajových polohách při
úpatí. I po uzavření v minulosti nelegální ukládání zejména
inertního odpadu. V případě kultivace území potenciál pro rekreační
využití, v závislosti na stabilitě uloženého materiálu např. možnost
výstavby rozhledny.
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: krajinný les na nelesních pozemcích - 1.1%, louka a pastvina - 2.6%, krajinný les na lesních
pozemcích - 0.8%, jiná plocha přírodě blízká - 93.3%, zpevněná plocha, plocha těžby - 2.1%, jiná plocha s vegetací - 0.1%
Lokalita je součástí krajinného rozhraní.

200/ MĚSTO

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

300/ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

512/-/2020 RBC Modřanská rokle - v přesných hranicích, výměra minimálne 30 ha
512/-/5176 LBK Modřanská rokle - Pod Lysinami - v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Veřejná doprava / Tramvajová doprava
622/-/18 Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D) - návrh

Vytvářet plnohodnotnou 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:

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-622/-/18 Tramvajová trať Sídliště Modřany (Levského) - Libuš (stanice metra D)
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N
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STRUKTURA KRAJINY : krajina výrazných vrchů

/ R
VYUŽITÍ : rekreační

[ T ]
STABILITA : transformační

000 / ROZVÍJENÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky
Chránit nezastavitelnou; transformační; rekreační lokalitu
Skládka Uhříněves se strukturou výrazných vrchů v
souladu s jejím charakterem podle stanovených
podmínek.

0/1.78/4
INDEX EKOLOGICKÉ STABILITY

min/průměr/max

MĚSTSKÁ ČÁST:
Praha 22, Praha-Křeslice

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
Křeslice, Pitkovice, Uhříněves

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ:
Praha 11, Praha 22

000/ VYMEZUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Plošně rozsáhlé skládkové těleso převyšující okolní terén o cca. 15 m,
což v okolním plochém reliéfu vytváří výrazný morfologický tvar
antropogenního původu. Nadmořská výška v lokalitě celkově 275 –
305 m. V geomorfologickém členění v rámci Poberounské soustavy
celek Pražská plošina, okrsek Uhříněveská plošina. Cca. 20 let
uzavřená skládka, rekultivace pouze překrytím zeminou, místy v
okrajových polohách skládkovaný materiál na povrchu. Těleso
skládky pouze s bylinným vegetačním pokryvem výrazně
ruderálního charakteru. Jedna část plochého terénu skládky
upravena a využívána jako kitepark občanským sdružením.

Územní plán hl.m. Prahy (Metropolitní plán): Návrh / lokalita 886 - Skládka Uhříněves generováno 27-11-2015 | 15:36
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100/ KRAJINA VE MĚSTĚ
Základní požadavky:

Podmínky:
K dosažení cílové charakteristiky pro typ struktury „krajina výrazných vrchů“ je základní podmínkou nezastavitelnost vlastních vrcholů i jejich svahů, s
možnou výjimkou v podobě architektonicky kvalitního objektu sloužícího primárně k poskytnutí dalekého výhledu do krajiny (rozhledna) či k pozorování
noční oblohy (hvězdárna). Architektonickou kvalitu návrhu je vhodné ověřit v soutěži.

Rozvíjet a chránit nezastavitelné území v souladu s typem struktury lokality.
Podrobné členění struktury krajiny v lokalitě: parkové sportoviště - 4.3%, pole - 31.6%, louka a pastvina - 48.7%, jiná plocha přírodě blízká -
10.2%, zpevněná plocha, plocha těžby - 5.4%

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

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

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

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

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

Základní požadavky:

400/ POTENCIÁL

Naplňovat potenciál transformační lokality.

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

Základní požadavky:

500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA

Rozvíjet krajinnou infrastrukturu.
Základní požadavky:

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Komunikační síť / Automobilová doprava
610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům
 - návrh

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

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

Zásobování vodou
720/-/2 přiváděcí vodovodní řad Jesenice II - jihovýchodní část Prahy - návrh

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

Základní požadavky:

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Nejsou kladeny požadavky na veřejnou vybavenost.

Veřejná vybavenost
800/166/2005 - Plocha rezervovaná pro veřejnou vybavenost, pro využití: občanská vybavenost

Základní požadavky:

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

910 / Veřejně prospěšné stavby pro stavby dopravní infrastruktury
910-610/-/22 Komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici - K Lipanům

930 / Plochy pro omezení vlastnického práva formou věcného břemene pro stavby technické infrastruktury
930-720/-/2 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části Prahy - Z 2747/00
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