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k návrhu 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I.  souhlasí 
s návrhem vyhodnocení připomínek městských částí, uplatněných v rámci projednání 3. 
aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy, uvedeným v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

II.  schvaluje 
předložený návrh aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy, uvedený v 
příloze č. 1 tohoto usnesení 

III.  ukládá 
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-3221  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/16 ze dne 26. 3. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
V digitální podobě na 2 DVD – k nahlédnutí na Oboru volených orgánů a 
webové stránce: 
 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemn
iho_planu/uzemni_planovani/uzemne_analyticke_podklady/index.html 
 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uzemni_planovani/uzemne_analyticke_podklady/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uzemni_planovani/uzemne_analyticke_podklady/index.html


Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/16 ze dne 26. 3. 2015 
VYHODNOCENÍ  PROJEDNÁNÍ  3. AKTUALIZACE  ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH  PODKLADŮ  HL. M. PRAHY S MĚSTSKÝMI  ČÁSTMI 
 
Datum Č.j. Městská část Připomínka Návrh vyhodnocení  
2.1.2015 UMCP 1 175779/2014 

STA/155 
MHMP217/15 

Městská část Praha 1 
Starosta 
Ing. Oldřich Lomecký 
 

1) Zcela chybí provázanost datové základny ÚAP na lokality, jakožto základní 
stavební jednotky území hl.m. Prahy nově definované v §5 Pražských stavebních 
předpisů (dále jen PSP), data nereflektují ani žádnou nižší statistickou úroveň  

Lokality jsou dle dikce PSP „základní stavební kámen území, jsou určující pro 
rozhodování v území podle stavebního zákona“. ÚAP by proto měly obsahovat nejen 
popis všech lokalit, ale především analýzu stavu využití území za tyto jednotky, která 
bude využita ke tvorbě regulativů připravovaného ÚP. Součástí vyhodnocení stavu 
území za jednotlivé lokality musí být zejména analýza dat o dopravní obslužnosti 
(doprava v klidu a pohybu), funkčním využití objektů a infrastrukturní kapacitě lokality 
(řada existujících studií mezi MČ). 
V ÚAP není obsažen žádný detailní popis charakteru lokalit, pouze dovětek že bude 
připraven. V sekci 320 jsou uvedeny hlavní typy 797 vymezených lokalit, ačkoli 
komentář k lokalitám předaly MČ již ve 4. čtvrtletí roku 2013. 
V ÚAP chybí provázanost dat i na administrativní nebo jiné statistické jednotky (MČ, 
katastry nebo UO), v rámci kapitoly Indikátory udržitelnosti rozvoje jsou data 
zpracována za celé území HMP. 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
V průběhu zpracování územně analytických 
podkladů (jádro prací na 3. aktualizaci ÚAP 
leželo na jaře 2014) stále probíhalo zpřesňování 
vymezení lokalit v rámci prací na Metropolitním 
plánu, zároveň zásadním a časově náročným 
tématem ÚAP 2014 bylo v té době pořízení 
nových podkladových informací pro účely 
zpracování Metropolitního plánu. Z tohoto 
důvodu budou charakteristiky lokalit upřesněny 
4. aktualizací ÚAP hl.m. Prahy. 
Členění na jednotlivé lokality je specif ikum pro 
území hl.m. Prahy. V souladu s platnými 
právními předpisy, konkrétně přílohami vyhlášky 
č.500/2006 Sb., v platném znění je analýza 
údajů o území za celé správní území obce. 
Popis návrhového charakteru lokalit by měl být 
součástí návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu).   
Právní předpisy neurčují povinnost hl. m. Prahy 
uvádět data za jednotlivé městské části, katastry 
nebo územní obvody. Indikátorový systém byl 
nastaven tak, aby monitoroval stav hlavního 
města ve vztahu k cílům udržitelnosti. Hodnocení 
tak provázaného systému jako je město bylo 
proto zvoleno pro celý městský systém. 
Hodnocení ve všech jeho oblastech bylo 
provedeno pro nejnižší srovnatelné jednotky, což 
v řadě případů jsou údaje pouze za celé území 
Prahy.  

 

   2) Nabízená statistická data nereflektují ani vhodné tematické pokrytí, kompletně 
chybí např. vyhodnocení ekonomické situace  

Vyhodnocení stavu území ve stabilizovaném území PPR (potažmo celém HMP) 
vzhledem k možnému zahušťování zástavby musí obsahovat primárně dopravně-
infrastrukturní data, data o rozsahu základních služeb a data o využití jednotlivých 
bytových a nebytových objektů (+ důvody nevyužití) jako klíče pro určení potenciálu 
rozvoje v rámci nového ÚP. Jako účelné se jeví i vyhodnocení celkové ekonomické 
situace PPR z hlediska provozních nákladů a nutných investic s  ohledem na zdroj 
(veřejný/soukromý). Tato datová základna je nezbytná nejen aktuálně k formulaci 
regulativů ÚP, ale především k diskusi o strategickém rozvoji.  
Absence detailní datové základny byla již zmíněna (připomínka MČ) v souvislosti 
s rezignací Zadání ÚP na definování potřeb vytvoření ploch/prostorů pro realizaci 
veřejných služeb (školství, zdravotnictví, věda, výzkum, sport, tělovýchova, státní a 
veřejná správa a další) ve všech správních úrovních – tedy jak z pohledu městských 
částí, tak i z pohledu celoměstského. 

Připomínka je mimo podrobnost ÚAP. 
Požadovaná data o území, analyzovaná v 
rozboru udržitelného rozvoje, by měla 
respektovat strukturu  údajů o území dle 
sledovaných jevů, uvedených v příloze č.1 
vyhlášky č.500/2006 Sb., v míře podrobnosti, 
odpovídající měřítku zpracovávaného ÚP hl.m. 
Prahy, tj. 1 : 10 000. 
Z tohoto důvodu se data o základních službách a 
využití jednotlivých bytových a nebytových 
objektů jeví jako irelevantní požadavek.  
Datová základna by měla v následné ÚPD 
sloužit na definování potřeb ploch pro realizaci 
občanské vybavenosti jako části veřejné 
infrastruktury. Požadované vytvoření prostorů 
pro jednotlivé typy veřejných služeb je pod 
podrobnost územního plánu (viz příloha č.7 
vyhlášky č.500/2006 Sb.).  
Rozpracovanějším rozborem veřejných f inancí v 

 



strana 2 (celkem z 65) 

rozsahu celého území města by se měly zabývat 
ÚAP ve své 4. aktualizaci. 

   3) Záměry v území jsou pouze zjištěny a nikoli vyhodnoceny ve smyslu §4, písm. 1a 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Ve smyslu vyhlášky č. 500/2006 Sb. §4, písm. 1a) ÚAP obsahují….“zjištění a vyhodnocení 
záměrů na provedení změn v území. Záměry jsou pouze zjištěny, viz kapitola 412. 
Paralelně se zpracováním 3. aktualizace ÚAP probíhá např. projednání návrhu zadání 
CVZ 5 – 1. část ÚP SÚ HMP (tj. očekává se min. i 2. část), které mohou být v rámci ÚAP 
vyhodnoceny. Vyhodnocení záměrů na změny by mělo být podkladem pro jednání KUP 
a VÚRM. Případné identifikované střety záměrů v území by měly být řešeny v novém 
územním plánu. V navržených ÚAP je obsaženo vyhodnocení změn ÚP SÚ HMP do cca r. 
2013, tj. změn, které pokud probíhají, jsou již ve vyšší fázi pořízení než podnět nebo 
návrh zadání. 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Údaje o území používané v ÚAP hl.m. Prahy 
2014 odpovídají změnám Územního plánu 
sídelního útvaru hl.m. Prahy (dále „ÚP SÚ 
hl.m.Prahy“), resp. všem podkladům 
poskytovateli předaným do 1. 10.2014.  
Územně plánovací dokumentace, pořízená po 
tomto datu - změny územního plánu, územní 
plán, regulační plány, případně územní studie 
použité v RÚRÚ, budou předmětem 
vyhodnocení v dalších aktualizacích územně 
analytických podkladů hl.m. Prahy, které 
probíhají ve dvouletých cyklech.   
Vybrané záměry jsou vyhodnoceny formou 
posouzení střetů. Podněty na celoměstsky 
významné změny 5 (dále „CVZ“) budou jako 
celek předmětem další aktualizace ÚAP. 
Vzhledem k velkému množství záměrů je třeba 
provádět výběr, který bude realizován pro celou 
vlnu CVZ. 

 

   4) Mapové podklady vytvořené odkazem z PSP (např. §7, 22 a 26) jsou neúplné a 
obsahují v případě MČ P1 chyby 

Z dikce §7 PSP vyplývá, že bude odkazovat na způsob výpočtu koeficientu přiměřeně 
pro územní jednotku. Vzhledem k platnosti PSP očekáváme stanovení koeficientů míry 
zastavění za jednotlivé územní jednotky v ÚAP. 
Z dikce §22 PSP vyplývá, že „V území kde jsou založena uliční prostranství, se uliční čára 
a typ bloku odvozuje z územní studie nebo z existujících veřejných prostranství, 
s přihlédnutím k vyznačení uličních prostranství v ÚAP“. Grafická část ÚAP obsahuje 
výkres č. 231 – veřejná prostranství a uliční síť v měřítku 1:5000 pouze ve výřezu části 
centra - jako ukázku, i když většina ostatních výkresů pokrývá v počtu 13 ks celé území 
HMP??  
Ve výřezu, který byl zveřejněn a týká se MČ P1 požadujeme doplnit, prověřit nebo 
zdůvodnit: 

a) veřejná prostranství (náměstí) většího měřítka – náměstí u Quadria, ostrůvek 
Vodičkova/Lazarská, prostor výstupu z metra Masarykovo nádraží a 
doporučujeme doplnit i existující prostranství malého měřítka, nicméně plně 
v možnostech zvoleného měřítka výkresu – Na Struze/Vojtěšská, plocha 
Konvikt, plocha Purkyňova, plocha u sv. Jiljí ostrůvek Masná… 

b) chybějící průchody Vodičkova-Lazarská, Charvátova-Národní, průchod 
Florentinem nebo možnost průchodu odbavovací halou Masarykova 
nádraží… 

c) vymezení prostorů – Senovážné náměstí (S a JZ roh, naopak zahrnuta část 
komunikace Jeruzalémská), Klárov – S roh, parčík před ND není vymezen, 
vnitrobloková zahrada Jindřišská má značný význam, prostranství kolem 
Muzea neodpovídá skutečnosti (zeleň na SV straně), jaká je role Náměstí 
Curierových (název napovídá o něčem jiném)… 

d) definici tzv. pěších prostranství (šedě), v očekávaném smyslu by měly být též 
minimálně zahrnuty - prostor mezi Celetnou a Štupartskou, ulice Karlova 
v úseku Seminářská/Liliová, pěší prostranství mezi Ovocným trhem a 
Havelskou, velká pěší zóna na části ulice Na Příkopě a 28. Října. 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
V souladu s platnými právními předpisy, 
konkrétně přílohami vyhlášky č.500/2006 Sb., 
v platném znění je analýza údajů o území za 
celé správní území obce.  
Pražské územně analytické podklady z r. 2014 
neobsahují a ani nemohou obsahovat všechny 
výstupy spoluprací, které v posledním roce v 
tomto prostoru probíhají. Některé z nich ještě 
nebyly v době dokončování rozborů v ucelené 
podobě k dispozici. Objeví se v průběhu 
aktualizační fáze UAP, často v samostatně 
prezentovaných výstupech. To se týká i 
stávajícího koeficientu zastavění pro 
odpovídající územní jednotku. 
Pro prezentaci podrobných dat jsou zpracovány 
ukázky v měřítku 1: 5 000. Tištěnou formou 
nejsou prezentovány informace pro celé území 
Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). V uceleném 
rozsahu očekáváme posléze spolupráci MČ. 
Výkres č. 231, ukázka 1:5000 - ke konkrétním 
připomínkám:  
- náměstí u Quadria - v době ukončení průzkumu 
a zpracování bylo Quadrio ještě ve výstavbě 
- ostrůvek Vodičkova/Lazarská - mimo měřítko, 
rozšířený chodník ve špici bloku 
- prostor výstupu z metra Masarykovo nádraží - 
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Z dikce §26 PSP vyplývá, že „ve stabilizovaném území se odvozují výškové hladiny 
z územní studie nebo charakteru okolní zástavby s přihlédnutím k výškovým hladinám 
v ÚAP“ 
V materiálech opět nejsou úplné výřezy 1:5000, byť v tomto případě je možné použít  
některé informace za jednotlivé parcely i z map 1:25000, které zahrnují celou Prahu  
(např. podlažnost). 

bude zahrnuto 
- a doporučujeme doplnit i existující prostranství 
malého měřítka, nicméně plně v možnostech 
zvoleného měřítka výkresu - Na 
Struze/Vojtěšská, plocha Konvikt, plocha 
Purkyňova, plocha u sv. Jiljí, ostrůvek Masná - 
bude zahrnuto 
- chybějící průchody Vodičkova-Lazarská - 
nenalezeno 
- Charvátova-Národní, průchod Florentinem 
nebo možnost průchodu odbavovací halou 
Masarykova nádraží - bude zahrnuto 
- vymezení prostorů - Senovážné náměstí (S a 
JZ roh, naopak zahrnuta část komunikace 
Jeruzalémská, Klárov - S roh- bude zahrnuto 
- parčík před ND není vymezen - mimo měřítko, 
součást uličního prostoru 
- vnitrobloková zahrada Jindřišská má značný 
význam - bude prověřeno a v případě veřejného 
přístupu zahrnuto 
- prostranství kolem Muzea neodpovídá 
skutečnosti (zeleň na SV straně)- bude upraveno 
- jaká je role Náměstí Curierových (název 
napovídá o něčem jiném)- bude doplněno 

   Ad 412 – záměry na provedení změn v území (úroveň záměry – chybí úprava 
Malostranského náměstí na základě vítězného soutěžního návrhu - přitom je uvedeno 
na homepage HMP jako aktuální projekt města, úroveň projekty – např. zástavba 
proluky Národní/Mikulandská, existují i další středně velké až větší ÚR)… 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
Soutěž Úpravy Malostranského náměstí - bude 
zapracováno do kapitoly 1033 - viz P1/8. Soutěž 
byla ukončena v září 2014, po uzávěrce textů. 
Soutěže jsou uvedeny v kapitole 1033. 
Zástavba proluky v Mikulandské má platné ÚR , 
záměr na jeho změnu nebyl IPR v době 
zpracování ÚAP 2014 znám. Bude zapracováno 
v další aktualizaci ÚAP.  
Pokud jde o ostatní ÚR, jsou metodicky řazeny 
mezi projekty a ÚAP uvádí jen vybrané z 
pohledu celoměstského. Není cílem ÚAP uvádět 
veškerá územní rozhodnutí. 

 

   Ad 1030 – na nejzazší termín úpravy a vydání ÚPD vydané před rokem 2007 odkazuje 
§188 SZ (31.12.2020 nikoli 31.12.2015), mj. MČ P1 iniciovala u pořizovatele úpravu ÚPz 
Anenská usnesením ZMČ P1 již v roce 2012 (s ohledem na původní termín), byla však 
OUP HMP odmítnuta.  

Připomínka bude zapracována. 
Novelou zákona změněný údaj o posunu termínu 
k úpravě ÚPD vydané před r. 2007 bude 
opraven na „ke konci roku 2020“. 

 

   Ad 1000 - MČ P1 proto upozorňuje nejistý postoj IPR k tématu RP. V textu zadání 
Metropolitního plánu se uvádí: „Podmínka pořízení regulačního plánu bude stanovena 
pouze ve zvláště odůvodněných případech po prověření, že pro určité plochy nebo 
koridory není pro jejich specifickou polohu, význam nebo rozsah, možné stanovit 
dostatečně určité podmínky uspořádání nebo využití území…“, zatímco text ÚAP v sekci 
1000 na str. 36 uvádí: „V současné době nelze očekávat výrazný nárůst tempa 
zpracování a projednání regulačních plánů. Zpracování podrobnější dokumentace je 
však velmi žádoucí, pokrytí Prahy těmito dokumenty je ve srovnání s mnoha našimi a 
zejména zahraničními městy extrémně malé“. 
MČ P1 proto očekává diskusi, jak postupovat s  pořizováním RP ve stabilizovaných 

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace – nového ÚP hl.m. Prahy. 
Požadovaná diskuse, týkající se pořizování 
regulačních plánů ve stabilizovaných územích 
jednotlivých městských částí, je mimo 
kompetenci ÚAP (bude zahájena projednáním 
návrhu nového ÚP hl.m. Prahy - Metropolitního 
plánu). 
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územích.  
   Soupis urbanistických a architektonických studií je v rámci MČ P1 neúplný (chybí), 

minimálně by aktuální seznam mohl sloužit jako podklad pro projektovou přípravu 
v daném území (soupis studií byl zaslán spolu s  komentářem k lokalitám v rámci 
aktualizovaného Programu regenerace).  
V sekci soutěže v období 2012-2014 není zanesena architektonicko-urbanistická soutěž 
o návrh úprav Malostranského náměstí (viz i komentář k 412). 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
Do seznamu studií MČ P1 bude doplněn jako 
celek materiál Aktualizace programu regenerace 
MPR z roku 2012, který obsahuje řadu dílčích 
studií a programů regenerace. Jednotlivé akce 
nebudou samostatně jmenované.  
Podklady, poskytnuté městskými částmi KMP 
IPR Praha mají různou podrobnost a vyžadují 
provést srovnání a výběr. Podrobnost popisné a 
analytické části zůstává na úrovni takového 
územního detailu, který odpovídá přibližně 
podrobnosti územního plánu hl. m. Prahy, pro 
který je tento dokument také základním vstupem. 
Pražské územně analytické podklady z r. 2014 
neobsahují a ani nemohou obsahovat všechny 
novinky, názory i výstupy spoluprací, které v 
posledním roce v tomto prostoru probíhají. 
Některé Výsledky "Rozvahy o území městské 
části" neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž 
cílem bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
částí. Finalizace informací za celé území Prahy, 
se kterým UAP pracují, byla díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 
Soutěž na Malostranské náměstí byla uzavřena 
po uzávěrce ÚAP, bude však do seznamu v 
kapitole 1033 doplněna. 

 

   Tabulka na str. 40 – nezjištěna účinnost ÚPz Anenská – byl vydán vyhláškou č. 6/2002 
dne 25.4.2002 s účinností od 1.6.2002. 

Připomínka bude zapracována. 
Datum vydání a nabytí účinnosti obecně 
závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.6/2002 bude do 
tabulky v textové části 3. aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy doplněno. 

 

   Závěrem sdělujeme, že výčet ostatních připomínek není úplný, protože materiál byl 
zaslán k projednání v povolebním období formování nových orgánů MČ a v rámci 
procesu vyhodnocení mohou být po projednání v odborných komisích zaslány 
připomínky další. 

Územně analytické podklady jsou otevřeným 
územně plánovacím podkladem, u kterého je po 
projednání v ZHMP bezodkladně zahájena nová 
aktualizace. Případné další podklady ze strany 
městských částí jsou průběžně evidovány, po 
zapsání vyhodnocen způsob jejich zapracování 
v rámci probíhající aktualizace ÚAP hl.m. Prahy.  

 

22.12.2014 ORZ-258/2014 
MHMP 1814621/2014 

Městská část Praha 7 
Odbor rozvoje 
urbanismu, 
architektury a 
veřejného prostoru 

( výpis z usnesení  RMČ Praha 7 č.0972/14-R z jednání č.59 ze dne 16.12.2014) 
I. bere na vědomí 

Návrh stanoviska MČ P7 k 3. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. 
Prahy 

Bereme na vědomí.  

   II. souhlasí 
s 3. úplnou aktualizací Územně analytických podkladů hl.m. Prahy za předpokladu 
zapracování připomínek i doporučení MČ P7 uvedené v materiálu "Stanovisko MČ P7 
k 3. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. Prahy" 

Bereme souhlasné stanovisko MČ Praha 7 na 
vědomí (viz vyhodnocení jednotlivých 
připomínek uplatněných MČ Praha 7 ke 3. 
aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy) 
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   Po prostudování předloženého materiálu ze dne 5.11.2014 konstatujeme, že  
- Naše připomínky se týkají pouze výkresů, které jsme skutečně obdrželi. Z úplného 

seznamu výkresové dokumentace je patrné, že některé výkresy chybí, případně 
nám byly předloženy jako neúplné. Týká se to především výkresů v měřítku M 
1:5000.  

Bereme na vědomí. 
Pořizovatel spolu se zpracovatelem zajistil 
předání kompletní dokumentace 3.aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy jednotlivým městským částem 
na DVD. 
Pro prezentaci podrobných dat byly nově 
zpracovány ukázky v měřítku 1:5 000. Tištěnou 
formou nejsou prezentovány informace pro celé 
území Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000) na 2. pololetí r. 
2015.  
Budou představena a nabídnuta k využívání 
městským částem spolu s žádostí o vzájemnou 
spolupráci na aktualizaci tohoto jednotného 
informačního podkladu za celé území hlavního 
města. 

 

   - Některé výkresy považujeme za zmatečné z důvodu nesouladu legendy a 
vyznačení na výkrese, či z důvodu přílišné míry detailu, která neumožní objektivně 
zaznamenat všechny sledované jevy v daném měřítku objektivně a rovnocenně. 
S jinými výkresy nelze dobře pracovat z jiných formálních důvodů – např. těžko 
posoudit, zda na ploše vybarvené červenou barvou leží či neleží plocha vyznačená 
červenou šrafou apod. Výkresy jsme se snažili opatřit co nejvíce věcnými 
připomínkami týkajícími se analýzy našeho území, i za výše zmíněných ztížených 
podmínek. 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Forma,věcná správnost a obsah výkresů bude 
znovu prověřena s ohledem na jejich 
srozumitelnost, věcné připomínky budou dle 
vyhodnocení zapracovány. 
Dále - viz. konkrétní připomínky MČ. 

 

   - Vzhledem k tomu, že počet výkresů UAP je oproti poslední aktualizaci z r. 2012 
výrazně navýšen a především nově zařazené výkresy jsou často pouze v hrubé 
rozpracovanosti, dovolujeme si vám navrhnout, vypustit tyto výkresy ze 3. 
aktualizace UAP a zařadit je až do 4.aktualizace UAP 

Bereme na vědomí. 
Cílem zpracovatele UAP je podat oproti pojetí 
předešlých aktualizací UAP přehlednější 
informaci o stavu území. Z tohoto důvodu bylo 
přistoupeno k prezentaci v přehledném měřítku 1 
: 25 000, což s sebou mj. neslo také potřebu 
oborového rozčlenění rozsáhlejších témat a 
tudíž navýšení počtu výkresů. Výkresy podkladů 
pořízených pro měřítko 1 : 5 000 za celé území 
hl. m. Prahy nebylo možné z důvodu velkého 
rozsahu předkládat v tištěné podobě, prezentace 
informací bude připravována v elektronické 
podobě na 2. pololetí r. 2015. 

 

   1. připomínky ke konkrétním výkresům (viz níže) Bereme na vědomí.  
  oddělení krizového 

řízení KS MČ P7 
2. -    Územím MČ Praha 7 prochází nejdelší část liniové stavby protipovodňové ochrany 
hl. m. Prahy včetně výstavby mobilního protipovodňového hrazení, která plní svou 
ochrannou funkci pouze jako celek. Navrhuji v zájmu ochrany této stavby ustanovit 
ochranné pásmo.  

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Ochranná pásma PPO nejsou na území hl. m. 
Prahy stanovena. 
Povolování staveb v blízkosti linií PPO je řešen v 
sounáležitosti s Odborem bezpečnosti a 
krizového řízení MHMP a je nutné vyjádření 
projektanta PPO (fy. Pöery). 
Možnosti stanovení OP nebo formy omezení 
bude předáno k prověření v rámci zpracování 
Metropolitního plánu. 
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   -    Povodně 2013 ukázaly, že kmenová stoka B procházející územím MČ Praha 7 nemusí 
poskytovat dostatečnou kapacitu při odvádění odpadních vod do ÚČOV hl. m. Prahy. 
MČ Praha 7 bude podporovat navýšení její kapacity popř. jiná opatření vedoucí k jejímu 
odlehčení. 

Bereme na vědomí. 
Požadavek navýšení kapacity kmenové stoky 
nebude do 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy 
zapracován. Je řešitelný zapracováním záměru 
příslušného správce sítě do oborové 
dokumentace, případně Územního plánu hl.m. 
Prahy (Metropolitního plánu). 
Řešení nedostatečné kapacity kmenové stoky B 
je již součástí platného ÚP a to vybudováním 
paralelní stoky vedoucí územím Bubny-Zátory. 
Vzhledem k tomu, že pro zmíněné území je 
pořizována změna ÚP Z2531/00, je i realizace 
paralelní stoky podmíněna usazením celkového 
řešení lokality Bubny-Zátory.   

 

   -    Současné záplavové území MČ Praha 7 (úroveň povodně 2002) je v grafické části 
ÚAP zakresleno níže, než bylo značeno po povodni v roce 2002. Současná konzumpční 
křivka vztažená k limnigrafu na Vltavě v Chuchli vydaná ČHMÚ v roce 2013 je o 30 cm 
nepříznivější, než výpočet po roce 2002. S ohledem na plánovaní evakuace obyvatel 
ze záplavových oblastí doporučuji rozšíření záplavového území MČ Praha 7. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
Podnět na zvětšení rozsahu záplavy 2002 
(maximální možné povodně) není v ÚAP hl.m. 
Prahy řešitelný. 
Podnět na zvětšení rozsahu záplavy 2002 
(maximální možné povodně) není v ÚAP hl.m. 
Prahy řešitelný. 
V ÚAP je zakreslen rozsah povodně pro 
kulminační průtok ze srpna 2002 (Q2002). Tato 
záplavová čára vychází z 2D povodňového 
modelu hl. m. Prahy. V rámci vývoje území a v 
reakci na proběhlé povodňové události je 2D 
povodňový model průběžně aktualizován a 
zpřesňován. Nástroje modelování, vstupní a 
okrajové podmínky se v průběhu let zpřesňují a 
využití území se mění, proto může docházet k 
dílčím rozdílům hranice záplavového území. 
ÚAP zobrazují výstup z 2D povodňového plánu 
jako podklad pro územně plánovací 
dokumentaci. V současné chvíli je připravována 
aktualizace 2D povodňového modelu hl.m. 
Prahy, která má mimo jiné reagovat na povodně 
2013. Aktualizace 2D povodňového modelu 
probíhá v úzké spolupráci se správcem Povodí 
Vltavy a Odborem bezpečnosti a krizového 
řízení. 
Odečet limnigrafu na Vltavě ve Velké Chuchli byl 
způsoben jinými faktory (splaveninový režim), 
než velikostí povodňové vlny, která byla oproti 
roku 2002 výrazně nižší. 

 

   -    Grafické podklady ÚAP nezohledňují již přijaté změny územního plánu. Např. zde 
není zakreslen záměr výstavby Prague Marina II na kose v areálu Českých přístavů 
s individuální protipovodňovou ochranou (Odkanalizování, Vodní toky). 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
Pro účely ÚAP 2014 byly vybrány záměry a 
projekty za období od ledna roku 2012 
(výjimečně z r. 2011) do června 2014. 

 

  odbor životního 
prostředí MČ P7 

3. Krajina 
Uspořádání krajiny ve městě  
1. na  str. 18 mapu doplnit v prostoru mezi  přístavem a Trojským mostem o krajinu 
nelesní  

Připomínku neakceptujeme. Nelze vyhovět. 
Vymezení vychází z metodického pojetí 
současného stavu využití území. Krajina nelesní 
se zde nevyskytuje v souvislejší ploše. Části s 
výraznějším plošným zastoupením vegetace 
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jsou ve výkresu vymezeny.  
   Propustnost parků  pro veřejná prostranství 

Na straně 20  mapu Dostupnosti a deficity parků doplnit: 
1. Chybí označení Ortenova náměstí vedle školy jako parky 
2. Chybí označení plochy mezi ul Veletržní a Strojnická  jako parky 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
ad.1 - Ortenovo náměstí vedle školy - bude nově 
přiřazen kód RPP. (Plochy ztvárněné do 
charakteristického komponovaného celku s 
kompozičně založenými výsadbami dřevin a 
travnatých ploch s vybavením pro oddych, hru a 
relaxaci, často též s pietními a výtvarnými prvky). 
ad.2 - plocha mezi ul. Veletržní a Strojnická je 
vymezena v současném stavu jako RPU - 
parkově upravená plocha (Plochy travnatých 
porostů v zástavbě s kompozičně založenými 
výsadbami dřevin. Zahrnuty jsou pěší 
komunikace, obslužné zpevněné plochy a vjezdy 
menšího rozsahu a vybavení pro oddych, hru a 
relaxaci. Typicky partery sídlišť a volné zástavby, 
dále větší travnaté plochy jako součásti uličních 
prostorů, případně se stromořadím) a v této 
kategorii bude ponechána. 
Obě plochy budou zohledněny v mapě 121.6 
Dostupnost parků pro veřejná prostranství na str. 
20. v rámci kapitoly 100. Krajina 

 

   Hodnoty a problémy   
Hluková zátěž 
Na straně 46  mapu  Schéma protihlukové ochrany, tichých oblastí a  kritických míst 
doplnit : 
1. Komunardů, Dukelských hrdinů  U Výstaviště  označit jako kritická místa 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Seznam kritických míst byl převzat z Akčního 
plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 
2008, který byl zpracován jako druhý stupeň 
Strategického hlukového mapování. 

 

   4. soupis zařízení sociálních služeb na Praze 7: 
- Dům s pečovatelskou službou 
Kamenická 40 
17000 Praha 7 
- Dům s pečovatelskou službou 
U Studánky 15 
17000 Praha 7 
- Sociálně odlehčovací centrum 
Kamenická 46 
17000 Praha 7 
- Nízkoprahový klub  DIXIE  
Ortenovo náměstí 34 
170 00 Praha 7 
- Otevřené srdce o.s.  
Za Papírnou 7 
 170 00 Praha 7 
- Farní charita Holešovice 
Dukelských hrdinů 16 
170 00 Praha 7 
- Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše 
Tusarova 1271 / 60 
170 00 Praha 7 
-  SALET  o.s. 
Letohradská 3 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Bude prověřeno a v případně souladu s 
metodickým pojetím doplněno do dat 
současného stavu využití území v samostatném 
režimu a podle možností bude zobrazeno v 
tématickém výkresu. Jde o problematiku 
zobrazování různých vrstev dat z jednotného 
mapového souboru, jejich výběru do tematických 
výkresů a prezentace v různých měřítcích. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5000). 
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170 00 Praha 7 
- Domov Sedlec SPMP o.p.s. 
Chráněné bydlení  
Dukelských hrdinů  54 
170 00 Praha 7 
- Textilní dílna Gawain   
Na Výšinách 1/1000 
170 00, Praha 7 
- Centrum Alma o.p.s. 
Milady Horákové 690/4 
170 00 Praha 7 

   5. soupis míst významných událostí na Praze 7 Bereme na vědomí. 
V bodě 5. nejsou uvedeny žádné požadavky. 

 

   6. soupis kulturních památek na Praze 7 
- soupis majetku svěřeného městské části Praha 7 
viz. následující odkaz : http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-
struktura/ODBOR-MAJETKU-OMA  
- soupis dětských hřišť na Praze 7 
viz. následující odkaz : http://www.praha7.cz/Volny-cas/Detska-hriste-v-Praze-7  
soupis školských a předškolských zařízení na Praze 7  
- viz. následující odkaz : http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Skolstvi/Skoly-a-
skolska-zarizeni  
- soupis pietních míst a válečných hrobů na Praze 7  
viz. následující odkaz : http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-
cr?rgid=286&rgn=Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&orid=512&orn=Praha%20
7&st=0  

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
- soupis majetku - informace prezentované v 
ÚAP - jedná se o data přejímaná z katastru 
nemovitostí k 31.5.2014 a dále kategorizovaná 
podle typu vlastnictví, která budou aktualizována 
v rámci další aktualizace ÚAP. 
- soupis dětských hřišť - v datech současného 
stavu využití území se dětská hřiště 
zaznamenávala výběrem, zejména hřiště větší 
velikosti bez přesně stanovené hranice 
zobrazitelnosti. Bude prověřeno vzhledem k 
pojetí současného stavu využití území v 
samostatném režimu a podle možností 
doplněno. 
- soupis školských zařízení - informace 
prezentované v ÚAP - jedná se o celoměstská 
data v rozsahu hl.m. Prahy přejímaná od 
externích poskytovatelů; bylo by velmi 
organizačně složité, kdyby jednotný zdroj byl 
nahrazen dílčími zdroji jednotlivých městských 
částí. Bude prověřeno v samostatném režimu 
současného stavu využití území a podle 
možností doplněno. 
- soupis pietních míst - data o pietních místech a 
válečných hrobech získáváme od Odboru 
živnostenského a občansko správního 
Magistrátu HMP, který je zároveň garantem a 
správcem těchto dat. Na potřebu doplnění dat je 
možné pouze upozornit tohoto správce. 

 

   Příloha č. 1 Připomínky ke konkrétním výkresům 
Výkres č. 111. geologie 
- doplnit sesuv menšího rozsahu  v Královské oboře u Šlechtovy restaurace 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Data o všech geologických jevech jsou přebírána 
od České geologické služby. Uvedený sesuv 
nebude patrně dosahovat sledované podrobnosti 
ČGS a nebude ani v podrobnosti ÚAP. Pro další 
informace o sesuvu se doporučujeme obrátit na 
příslušné pracoviště Geofondu České geologické 
služby. 

 

   Výkres č. 120. krajina (1:5000 jsme neobdrželi) Připomínka se skládá z více částí, které jsou  

http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-MAJETKU-OMA
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Organizacni-struktura/ODBOR-MAJETKU-OMA
http://www.praha7.cz/Volny-cas/Detska-hriste-v-Praze-7
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Skolstvi/Skoly-a-skolska-zarizeni
http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Skolstvi/Skoly-a-skolska-zarizeni
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-cr?rgid=286&rgn=Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&orid=512&orn=Praha%207&st=0
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-cr?rgid=286&rgn=Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&orid=512&orn=Praha%207&st=0
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-cr?rgid=286&rgn=Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&orid=512&orn=Praha%207&st=0
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- doplnit chybějící zeleň/ parky – areál Výstaviště, Císařský ostrov, kolem kostela Sv. 
Antonína, ÚSES při řece mezi mostem Barikádníků a betonárkou u Holešovického 
přístavu, na Holešovické kose, MŠ U Uranie, veřejně přístupný vnitroblok s hřištěm mezi 
ul. U Průhonu, V Háji, Přístavní a Na Maninách 
- rekreační areály sportovní - hřiště Loko Vltavín (mezi Argentinskou, Osadní, U 
Průhonu), nekryté sportoviště Sparta  
- rekreační areál - letenská pláň 
- změnit část  ostrova Štvanice za Negrelliho viaduktem na rekreační areál přírodní 
(východní část ostrova) 
- začlenit území mezi Českými přístavy a nádražím Holešovice a  území mezi nádražím 
Holešovice a Trojským mostem do  rekreační areály přírodní  
- doplnit pod parkově upravené  plochy plochu  za stadionem FC Sparta (roh ulic Nad 
Královskou oborou; U Sparty) 
- doplnit pod parkově upravené  plochy plochu  okolo kostela sv. Antonína 
(Strossmayerovo náměstí) 
- doplnit pod parkově upravené  plochy plochu  středového pásu v ul. Dělnická směrem 
od Argentinské 

vypořádány samostatně. 

- areál Výstaviště nebude zařazen do parků, 
jedná se o plochy, které jsou součástí 
oploceného areálu Výstaviště,  
- plochy na Císařském ostrově většího rozsahu 
jsou již jako zeleň vymezeny, další nebudou 
přidávány - neodpovídá to skutečnému stavu 
území,  
- park kolem kostela sv. Antonína bude vymezen 
jako park spolu s kódem RPP, 
- rozsáhlejší plochy mezi mostem Barikádníků a 
betonárkou u Holešovického přístavu jsou již 
vymezeny, žádné další se v prostoru nenachází 
a nebudou doplněny,  
- na Holešovické kose rozsáhlejší plochy veřejně 
přístupné zeleně nejsou a nebudou tedy nově 
doplněny,  
- MŠ U Uranie - jedná se o oplocený areál, který 
je součástí MŠ - nebude vyhověno,  
- veřejně přístupný vnitroblok s hřištěm mezi ul. 
U Průhonu, V Háji, Přístavní a Na Maninách 
bude vymezen jako zeleň s kódem RPU, nebude 
však zařazen do kategorie parky,  
- dětské hřiště ve vnitrobloku bude doplněno 
značkou.  
- rekreační areály nebudou do zeleně (parků) 
zařazeny - Loko Vltavín, nekryté sportoviště 
Sparta 
- část Ostrova Štvanice za Negrelliho viaduktem 
nebude měněna na rekreační areál přírodní 
(východní část ostrova) - neodpovídá to 
současnému stavu území, 
- začlenit území mezi Českými přístavy a 
nádražím Holešovice a území mezi nádražím 
Holešovice a Trojským mostem do rekreačních 
areálů přírodních nelze, neodpovídá to 
skutečnému stavu území, 
- doplnit pod parkově upravené plochy plochu za 
stadionem FC Sparta - nebude doplněno, jedná 
se o součást území rekreačního a plocha je 
součástí většího celku 
- doplnit pod parkově upravené plochy plochu 
okolo kostela sv. Antonína - bude doplněno 
spolu s kódem RPP - parky 
- doplnit pod parkově upravené plochy plochu 
středového pásu v ul. Dělnická směrem od 
Argentinské - dle metodiky se jedná o součást 
veřejného prostranství a nebude tedy vyhověno. 

   Výkres č. 226. podlažnosti – (1:5000 jsme neobdrželi) 
- doplnit chybějící objekty – sportovní hala u Výstaviště, Holešovická teplárna, trafačka 
ve VRÚ, stadiony Ac C i HC Sparta, tržnice, historické halové stavby ve VRÚ, objekt 
ArtGen (blok Argentinská, Jateční, Tusarova, U Garáží) 

Připomínka bude zapracována. 
Pořizovatel spolu se zpracovatelem zajistil 
předání kompletní dokumentace 3. aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy jednotlivým městským částem 
na DVD. 
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Pro prezentaci podrobných dat byly nově 
zpracovány ukázky v měřítku 1:5 000. Tištěnou 
formou nejsou prezentovány informace pro celé 
území Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). V uceleném 
rozsahu očekáváme posléze spolupráci MČ. 
Připomínkované objekty budou do ÚAP hl.m. 
Prahy 2014 doplněny. 

   Výkres č. 226.střešní krajina – (1:5000 jsme neobdrželi) 
- doplnit chybějící objekty – stadion Sparta, historické halové stavby ve VRÚ, objekt 
ArtGen (blok Argentinská, Jateční, Tusarova, U Garáží) 

(k výkresu v měřítku 1 : 5 000 viz předchozí bod) 
Připomínané objekty budou do ÚAP hl.m. Prahy 
doplněny. 

 

   Výkres č. 226.relativní výšky hladin zástavby v rastru 100x100 m 
- špatné rozlišení výkresu 
- doplnit chybějící objekty – stadion Sparta, objekt ArtGen (blok Argentinská, Jateční, 
Tusarova, U Garáží) 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
Způsob rozlišení odpovídá zvolené metodice 
výkresu. 
Komentář ke konkrétním objektům: 
- stadion Sparta je zahrnut 
- objekt ArtGen (blok Argentinská, Jateční, 
Tusarova, U Garáží) byl v době zpracování ve  
výstavbě. 

 

   Výkres č. 226. výšky obvodových linií střech – (1:5000 neúplný výkres) 
- doplnit chybějící objekty – objekt ArtGen (blok Argentinská, Jateční, Tusarova, U 
Garáží), Classic 7 (nový objekt podél ul. U parního mlýna) 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
Pořizovatel spolu se zpracovatelem zajistil 
předání kompletní dokumentace 3.aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy jednotlivým městským částem 
na DVD. 
Pro prezentaci podrobných dat byly nově 
zpracovány ukázky v měřítku 1:5 000. Tištěnou 
formou nejsou prezentovány informace pro celé 
území Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná  také jako Atlas 5 000). 
Komentář ke konkrétním připomínkám: 
- objekt ArtGen (blok Argentinská, Jateční, 
Tusarova, U Garáží) - je zahrnut 
- Classic 7 (nový objekt podél ul. U parního 
mlýna) byl v době zpracování ve výstavbě. 

 

    
 
- doplnit o parky, hřbitovy, parkově upravené plochy  Řezáčovo náměstí a 
Strossmayerovo náměstí 
 
 
- doplnit o dětské hřiště  na rohu ul. Jateční a Komunardů v parky, hřbitovy, parkově 
upravené plochy 
- doplnit o parky, hřbitovy, parkově upravené plochy Ortenovo náměstí včetně plochy 
vedle ZŠ 
- doplnit dětské hřiště do  stávající vyznačené plochy -  parky, hřbitovy, parkově 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně : 
- nebude vyhověno. Řezáčovo náměstí a 
Strossmayerovo náměstí jsou dle metodiky 
současného stavu využití území součástí 
veřejného prostranství. 
- dětské hřiště bude doplněno bodovou značkou 
-  na Ortenově náměstí a na ploše vedle ZŠ 
bude upraven kód na RPP - parky 
- dětské hřiště bude doplněno do stávající 
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upravené plochy na Ortenově náměstí 
 
 
- doplnit o hřiště v ul. Na výšinách (dopravní hřiště) 
 
 
- doplnit o stromořadí v ul. Strojnická (Veletržní x Strojnická) 
 
- odstranit   stromořadí v ul. Bubenská (v současné době je rozpadlé s  převažujícím 
zastoupením invazivního krátkověkého rodu Ailanthus ve věkové hranici 40 let a více) 
 
 
- doplnit o parky, hřbitovy, parkově upravené plochy v ul. Tusarova  mezi ul. Komunardů 
a Osadní 
 
 
 
- doplnit o stromořadí ul. M.Horákové mezi ul.U Sparty  a Korunovační 
 
- doplnit o parky, hřbitovy, parkově upravené plochy plochu mezi  ul. Strojnická a 
Veletržní  a dále tuto plochu doplnit  o stromořadí  podél ul. Strojnická  
 
 
- doplnit vnitroblok U Průhonu, Na Maninách , V Háji, Přístavní o dětské hřiště   a parky, 
hřbitovy, parkově upravené plochy 
 
 
 
 
- doplnit o stromořadí ul Argentinská v úseku Jateční - Tusarova 

vyznačené plochy - parky, hřbitovy, parkově 
upravené plochy na Ortenově náměstí - do 
plochy bude vložena bodová značka pro dětské 
hřiště 
- hřiště v ul. Na výšinách (dopravní hřiště)- 
nebude doplněno, dopravní hřiště je součástí 
sportovních rekreačních areálů  
- bude doplněno stromořadí v ul. Strojnická 
(Veletržní x Strojnická) 
- stromořadí v ul. Bubenská (v současné době je 
rozpadlé s převažujícím zastoupením 
invazivního krátkověkého rodu Ailanthus ve 
věkové hranici 40 let a více) - stromořadí bude 
odstraněno 
- plocha mezi ul. Tusarovou a ul. Komunardů a 
Osadní - bude zařazena do kategorie RPP - 
parky, objekt ve střední části vymezený 
oplocením bude ponechán v kategorii OKK 
- bude doplněno stromořadí ul. M.Horákové mezi 
ul.U Sparty a Korunovační  
- plocha mezi ul. Strojnickou a Veletržní zůstane 
s kódem RPU - jedná se spíše o drobnou 
parkově upravenou plochu než o park, 
stromořadí bude doplněno  
- vnitroblok U Průhonu, Na Maninách, V Háji, 
Přístavní bude doplněn následovně : dětské 
hřiště bude doplněno bodovou značkou, plocha 
vnitrobloku bude zařazena do kategorie RPU - 
parkově upravená plocha (nebude zařazen mezi 
parky) 
- bude doplněno stromořadí v ul. Argentinská v 
úseku Jateční - Tusarova  

   Výkres č. 231. veřejná prostranství – uliční síť 1:5000  
- připomínky jako pro tentýž výkres v M 1:25 000 
 
 
- doplnit stromořadí před stadionem HC Sparta, dosadbu stromořadí podél Milady 
Horákové po dostavbě tunelu Blanka, U staré plynárny  
 
- mimoúrovňová křížení (špatně čitelné vyznačení ve výkrese, splývá s vyznačením ulic – 
červené proužky na červeném podkladu) – doplnit - křižovatka u Hlávkova mostu 
(Vltavská), podchod u Mostu Barikádníků, železniční nadjezd nad ul. U výstaviště – 
Partyzánská, silniční nadjezd nad železnicí v ul. Železničářů, Vrbenského x Argentinská, 
Libeňský most x Jateční, přechod nad železniční tratí Kladenskou ve Stromovce, v místě 
za Akademií, železniční přejezd nad Dukelských hrdinů u Výstaviště, průchody pod 
železnicí Kralupskou ve Stromovce 
- doplnit chybějící dětská hřiště – Stromovka (severní část býv. Rudolfova rybníka, psí 
louka), DDM Praha 7 (Na Výšinách), Letenské sady – centrální část, u Letenského 
zámečku, Sedmikráska – na rohu Komunardů a Jateční, ve vnitrobloku bloku mezi 
ulicemi U průhonu, Přístavní, Na Maninách, V háji, hřiště Ortenovo nám., hřiště 
Ortenovo nám. u ŽŠ TGM viz. výše uvedený odkaz 
- doplnit tržiště – Holešovická tržnice, vánoční trhy před kostelem sv. Antonína  
 
 
 

Shodné připomínky pro obě měřítka výkresů (1 : 
5 000 a 1 : 25 000), mohou být v každém 
měřítku řešeny odlišně, je nutné brát ohled na 
měřítko a z toho  vyplývající obsah výkresu. 
Stromořadí se před stadionem HC Sparta 
nevyskytuje, nové výsadby podél ulice Milady 
Horákové budou po dostavbě tunelu doplněny.  
- čitelnost mimoúrovňových křížení - jde o 
částečné nedorozumění; křížení komunikací je 
znázorněno neprůhledně, znázorněna je vrchní 
komunikace. Šrafou je vyjádřeno křížení s 
dopravní infrastrukturou, která není vymezena 
jako veřejné prostranství. 
 
- dětská hřiště budou zapracována, dětské hřiště 
v severní části Stromovky - není jasná lokalizace 
(nutno dodat zákres) 
 
- tržiště - Holešovická tržnice je zachycena jako 
areál polyfunkční SQ, zpracovatel ji neoznačuje 
jako specif ický typ prodeje, plocha u kostela sv. 
Antonína není trvalým tržním místem 
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- doplnit malá architektura – u vestibulů metra (Vltavská, jižní Nádraží Holešovice), 
vstupní brána do Holešovické tržnice od Vltavy, v bloku mezi ulicemi U Staré papírny a U 
Městských domů, motýl na Ortenově náměstí, nová kašna na Ortenově náměstí vedle 
ZŠ TGM, areál Výstaviště – hokejista 

- MČ Praha 7 uváděná malá architektura bude v 
rámci dat současného stavu doplněna příslušnou 
značkou. 

   Výkres č. 231.partery – (1:5000 jsme neobdrželi) 
- zmatečný výkres 
- obchodní centra vyznačená na výkrese, která v těch místech neexistují – smazat 
značky  - OC na rohu Varhulíkové a Jankovcovy, OC v Dukelských hrdinů, OC v ul. U 
průhonu 
 – doplnit značky -  Bila v areálu Classic 7 (nový objekt podél ul. U parního mlýna), Albert 
v Holešovickém pivovaru, Bila na Letenském náměstí, Albert na rohu Veletržní a 
Schnirchovy  

Připomínky budou prověřeny v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Pořizovatel spolu se zpracovatelem zajistil 
předání kompletní dokumentace 3.aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy jednotlivým městským částem 
na DVD. 
Pro prezentaci podrobných dat byly nově 
zpracovány ukázky v měřítku 1:5 000. Tištěnou 
formou nejsou prezentovány informace pro celé 
území Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu. K 
nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). 

 

   Výkres č. 232. ploty a bariéry – (1:5000 jsme neobdrželi) 
- chybí vyznačená bariér (ploty domy) např. Lighthouse, Národní kontrolní úřad (NKÚ), 
plot u MŠ U Uranie, objekt v areálu Classic 7 (nový objekt podél ul. U parního mlýna), 
AC Sparta, Teplárna, Holešovické nádraží, obě stanice metra, Šlechtova restaurace, 
Letenský zámeček, Bila na Letenském náměstí, Ministerstvo vnitra, některé objekty na 
Štvanici, Parkhotel, Policejní presidium ČR, objekty na Holešovické kose  

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Podle zvolené metodiky vymezení plotů a bariér 
nebyly zvlášť vyznačeny samostatné objekty, 
jejich obrys je odvozen z vrstvy objektů a je 
součástí výkresu 232 - ploty a bariéry. Objekty 
se vyznačovaly tam, kde byly byť i minimálně 
spojeny s ploty a tvořily s nimi uzavřený celek. 
Pokud je samostatný objekt vymezen, je chápán 
jako součást zdůrazněné blokové struktury, 
důslednost vymezení bude muset projít 
systémovou kontrolou. To se týká i prověření 
pozapomenutých uzavření (plot u MŠ U Uranie). 
Do budoucna by měla být využita i doplňující 
vrstva "technické překážky", vymezující opěrné 
zdí a jiné překážky, která není v dostatečné 
přesnosti dokončena. 

 

   Výkres č. 232. střední šířky ulic – (1:5000 jsme neobdrželi) 
- vhodné ponechat ve výkrese vyznačení náměstí – stávající přerušení komunikace je 
matoucí 
- doplnit - Trojský most, komunikace na Holešovické kose 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Výpočet vychází ze stavu území v roce 2013 
(kdy například Trojský most byl staveništěm a ne 
veřejným prostranstvím) a dále vzhledem k 
použité metodice určování šířky ulic se 
nepodařilo určit nejtypičtější šířku pro všechny 
ulice. V současnosti vzniká aktualizace 
primárních dat Šířky ulic, kde bude zlepšena i 
metodika výpočtu tak, aby se šířka určila u více 
ulic a v návaznosti na aktualizaci těchto dat bude 
připravena i nová vizuální prezentace v 
celopražském kontextu. 
Požadavky MČ budou řešeny v další aktualizaci 
ÚAP hl.m. Prahy. 

 

   Výkres č. 242. památková ochrana města (1:5000 jsme neobdrželi)  
- Výstaviště – areál je označen jako Historicky významný soubor vzniklý před r. 1900 - 
zaniklý , doporučujeme přesunout do kategorie Historicky významný soubor (vzniklý 

Pořizovatel spolu se zpracovatelem zajistil 
předání kompletní dokumentace 3. aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy jednotlivým městským částem 
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před r.1900) 
- historické parky a zahrady – doplnit Letenské sady, rozšířit Stromovku o části 
Výstaviště, jež jsou parkem 
historicky cenná stavba – bývalá elektrárna v areálu Teplárny Hol., stavby ve VRÚ – haly, 
nádraží, Ferona 
- chybí vyznačení kulturních památek a vyznačení historických jader původních obcí, 
přikládáme seznam kulturních památek na Praze 7 viz. příloha č. 5 
- pietní místa a válečné hroby, místa významných událostí – viz. příloha č. 4 a výše 
uvedený odkaz na soupis pietních míst a válečných hrobů 

na DVD.  
Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Veškerá data využitá pro výkres č. 242 - 
památková ochrana města, jsou převzata od 
externích poskytovatelů údajů - Národní 
památkový ústav předává seznam kulturních 
památek dosud nezpracované správcem GIS a 
tudíž negarantovaná, z tohoto důvodu nejsou 
uváděná data úplná ve své digitální podobě, 
poskytnutý seznam je však k dispozici. Data o 
pietních místech a válečných hrobech 
získáváme od Odboru živnostenského a 
občansko správního MHMP, který je zároveň 
garantem a správcem těchto dat. Na potřebu 
doplnění dat je možné pouze upozornit tohoto 
správce. 
Ostatní data týkající se historicky cenných 
staveb a souborů, architektonicky a urbanisticky 
cenných staveb a souborů, míst významných 
událostí vyplývají z autorské práce, garantované 
externími zpracovateli. Tyto práce jsou jako 
samostatné přílohy k nahlédnutí na w ebových 
stránkách IPR, v části věnované ÚAP. Další 
úpravy a doplňky těchto dat jsou pro nás tudíž 
neakceptovatelné, zvažujeme však úpravy 
zvoleného přístupu, které budou předmětem 
dalších úvah o vývoji UAP hl. města Prahy v 
dalších aktualizacích.  

   Výkres č. 332. Současný stav využití území (1:5000 jsme neobdrželi) 
- prosíme sjednotit legendu s vyznačením na výkrese - např. barva v mapě světle modrá 
je v legendě světle růžová (VPN – pěší prostranství), barva v mapě šedá je v legendě 
růžová …. výkres je poměrně složitý (více než 100 položek v legendě) a s touto 
komplikací, s výkresem nelze dobře pracovat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) nesouhlas s označením plochy XS a XP v prostoru Letenské pláně – nejedná se o  
  staveniště ani proluky, jde zejména o významný shromažďovací prostor. Plocha není 
v žádném případě určena k zastavění. 
b) chybí funkční označení u areálu Holešovické tržnice a zakreslení parkoviště v rámci 

Kompletní dokumentaci 3. aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy jednotlivé městské části na DVD.  
Pro prezentaci podrobných dat byly nově 
zpracovány ukázky v měřítku 1:5 000. Tištěnou 
formou nejsou prezentovány informace pro celé 
území Prahy, jedná se jen o ukázku přístupu.  
Legenda výkresu bude ověřena a chyby 
odstraněny. Počet položek odpovídá zvolené 
podrobnosti sledování současného stavu využití 
území pro měřítko 1 : 25 000 na základě 
sloučené legendy 1 : 5000. K nahlížení na 
podrobné informace pomůže v budoucnosti 
uvažovaná internetová prezentace informačního 
systému prostorových dat (uváděná také jako 
Atlas 5 000). 
Data uvedená v současném stavu využití území 
odpovídají provedenému průzkumu z poloviny r. 
2012/2013, tuto ucelenou formu zpracování 
nutno respektovat k určitému jednotnému datu 
získání informací, veškeré již realizované stavby 
budou zohledněny v další.  
a) v ploše byl v době průzkumu stavební dvůr a 
stavba podzemních garáží v souvislosti se 
stavbou městského okruhu 
b) v rámci areálů není specif ické využití značeno  
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této plochy 
c) před Letenským zámečkem ponechat zelenou plochu – nikoli funkci SLR stravování 
d) roh ulice Argentinské a Jateční – zde již není funkce XS staveniště, ale zrealizovaný 
projekt Artgen     

c) plocha je využívaná pro posezení a 
občerstvení  
d) projekt Artgen bude zanesen v aktualizaci  

   Výkres č. 415. záměry na provedení změn v území   
- PU-25 Polyfunkční budova Argentinská – jde o skutečně celoměstsky důležitý záměr ?, 
plošně zakreslen větší rozsah - je vyznačen i na ploše stávajících činžovních domů 
- PT-31 a PT – 11 – nejasnost v trasování 
- doplnit další důležité záměry na území městské části Prahy 7 :  

o Zástavba VRÚ Holešovice Bubny Zátory, včetně zřízení parku vel. 7ha 
o Záměr obytné + administrativní výstavby na rohu ulic Osadní x Dělnická 

(Citroen) 
o Zástavba Holešovické kosy 
o Ferona 
o Hasiči Argentinská x Plynární, JV roh křižovatky 
o Palác Stromovka – administrativa/ nákupní centrum 
o NC v rozvojovém území u stanice metra Vltavská 
o NEC – administrativní budova na rohu Argentinské a Plynární, JZ roh 

křižovatky 
o Revitalizace ostrova Štvanice 
o Rychlodráha i ve své trase od Bubenského nádraží směrem na jih 
o Lávka na ostrov Štvanice 
o Most do Karlína 
o Rozšíření vodních ploch ve Stromovce 
o Kolektory ve VRU 
o Scelení Ortenova náměstí zklidněním ulice U Uranie v úseku náměstí 
o Zřízení Holešovického liniového parku dle Koncepce pražských břehů 
o Dostavba bloku Tusarova – Komunardů – Jateční 
o Dostavba bloku Tusarova – Na Maninách – Jateční – V Háji 
o Dostavba bloku Komunardů – Jateční – Vltava (Brema) 

Dosavadní metodika výběru záměrů projde v 
příští aktualizaci ÚAP přehodnocením zejména s 
ohledem na posouzení významu a formu výběru 
celoměstsky významných záměrů. Očekáváme, 
že v další aktualizaci ÚAP bude již uplatněn 
upřesněný způsob výběru a záměry doporučené 
k zapracování jednotlivými městskými částmi 
budou váženy ve vzájemném kontextu.  
K jednotlivým záměrům: 
PU-25 - zákres bude opraven  
PT-31 a PT-11 - Trasy pouze splývají v důsledku 
zvoleného způsobu zobrazování. Připomínku 
neakceptujeme. 
V ÚAP 2014 byly zahrnuty záměry z let 2012 - 
2014, naopak nebyly zohledněny záměry s 
platným ÚR a starší záměry, které nevykazují 
další vývoj a dále záměry spíše místního 
charakteru.  
Zástavba VRÚ Holešovice Bubny Zátory; je 
uvedena ve studiích, není konkretizováno, 
nebude zapracováno. 
Záměr obytné + administrativní výstavby na rohu 
ulic Osadní x Dělnická (Citroen) - mimo 
podrobnost pojetí záměrů. 
Zástavba Holešovické kosy, Ferona - starší 
záměr bez vývoje - nebude zapracováno. 
Hasiči Argentinská x Plynární, JV roh křižovatky 
- nejedná se o nový záměr - nebude 
zapracováno. 
Palác Stromovka - administrativa/ nákupní 
centrum - ÚR - nepatří mezi záměry - nebude 
zapracováno. 
NC v rozvojovém území u stanice metra 
Vltavská - je součástí studie Bubny - nebude 
zapracováno. 
NEC - administrativní budova na rohu 
Argentinské a Plynární, JZ roh křižovatky - má 
ÚR - nepatří mezi záměry - nebude 
zapracováno. 
Revitalizace ostrova Štvanice - má ÚR - nepatří 
mezi záměry, uvedeno mezi soutěžemi- nebude 
zapracováno. 
Rychlodráha i ve své trase od Bubenského 
nádraží směrem na jih - jedná se o samostatný 
záměr (rekonstrukce Negrelliho viaduktu), jehož 
realizace je plánována od roku 2015 - nebude 
zapracováno 
Lávka na ostrov Štvanice - mimo podrobnost - 
nebude zapracováno. 
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Most do Karlína - záměr je obsažen v ÚP, v 
letech 2012 - 2014 nedošlo ke konkretizaci ani 
aktualizaci - nebude zapracováno. 
Rozšíření vodních ploch ve Stromovce - má ÚR - 
nepatří mezi záměry - nebude zapracováno. 
Kolektory ve VRU - Zpracování kolektorové sítě 
je podmíněno změnou v přilehlém rozvojovém 
území, tj. usazením celkového řešení lokality 
Bubny-Zátory, Z tohoto důvodu nebyly kolektory 
zařazeny mezi záměry. 
Scelení Ortenova náměstí zklidněním ulice U 
Uranie v úseku náměstí - mimo podrobnost 
výběru - nebude zapracováno. 
Zřízení Holešovického liniového parku dle 
Koncepce pražských břehů - součástí Koncepce, 
byla by to duplicita záměru s koncepcí - nebude 
zapracováno 
Dostavba bloku Tusarova - Komunardů - Jateční 
- záměr znám od 2010 - nebude zapracováno 
Dostavba bloku Tusarova - Na Maninách - 
Jateční - V Háji - záměr znám od 2009 - nebude 
zapracováno 
Dostavba bloku Komunardů - Jateční - Vltava 
(Brema) - záměr IPR znám pouze z ústní 
konzultace, mimo zvolenou podrobnost - nebude 
zapracováno 

   Výkres č. 421. vlastnické poměry  
- viz výše uvedený odkaz na soupis majetku svěřeného MČ P7  

(viz bod 6.dopisu) 
Je mimo kompetenci zpracovatele ÚAP hl.m. 
Prahy, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Ve výkrese č.421 - Vlastnické poměry se jedná o 
data přejímaná z katastru nemovitostí za celé 
území hl.m. Prahy a dále kategorizovaná podle 
typu vlastnictví, která budou aktualizována v 
rámci další aktualizace ÚAP. Výkres obsahuje 
údaje aktuální v době zpracování příslušné 
aktualizace ÚAP hl.m. Prahy, tzn. v ÚAP 2014 
obsahuje údaje k 31.5.2014. 

 

   Výkres č. 600. Doprava   
- v současnosti neexistuje komunikace pod Bremou (neexistující pokračování 
komunikace na východ od Bubenského nábřeží) 
 
- chybí zakreslení stanice metra u nádraží Holešovice sever, parkoviště před Úřadem MČ 
P7, chybí zakreslení parkoviště v areálu holešovické tržnice 
 
 
 
 
 
 
- zakreslení ochranného pásma vlečky ve střední a jižní části přístavu nemá 
opodstatnění – vlečka zde již není 
- v areálu Pražské teplárenské a.s. chybí zakreslení ochranného pásma vlečky 
- U mapy a popisu „600. Doprava“ nesouhlasíme se zatříděním stávajících místních 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně : 
Připomínka týkající se komunikace pod Bremou 
bude zapracována. 
Připomínky týkající se zákresu stanice metra u 
nádraží Holešovice sever a parkoviště před 
Úřadem MČ P7 bude zapracována.  
Připomínka týkající se parkovišť v areálu 
Holešovické tržnice nebude zapracována, 
protože areály se metodicky zobrazují jako celek 
a nejsou rozděleny podle jednotlivých funkcí. 
Připomínky týkající se ochranných pásem vleček 
jsou mimo kompetenci zpracovatele ÚAP - jedná 
se o přebíraná data externích poskytovatelů. 
Zatřídění komunikací ve výkrese ÚAP 600 - 
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komunikací I. třídy v mapě jako „komunikace vybrané ostatní“.  Upozorňujeme také na 
zobrazení prodlouženého Bubenského nábřeží od úseku Komunardů směrem k Jateční. 
Tato komunikace je v budoucnu plánována, ale v současné době neexistuje. 

Doprava odpovídá kategorizaci dle platného 
územního plánu; názvy jednotlivých položek 
legendy týkající se komunikací však nejsou zcela 
totožné s terminologií ÚP. 

   Výkres č. 610. Komunikační síť a doprava v klidu  
- nesouhlasíme s označením „silnice I., II., a III. třídy“. Odbor dopravy Ú MČ P7 rozlišuje 
pouze „místní komunikace I., II. a III. třídy“.  
- spojky ve vnitrobloku mezi Tusarova X Tovární jsou označeny chybně jako místní 
komunikace II. třídy, jedná se přitom u 1. spojky od Argentinské o místní komunikaci III. 
třídy č. 92, u 2. spojky o místní komunikaci IV. třídy č. 12 - samostatný pojížděný 
chodník, u 3. spojky o místní komunikaci IV. třídy č. 14 - samostatný pojížděný chodník a 
u 4. spojky o místní komunikaci III. třídy č. 91  
- stejně tak i zde je zobrazení neexistujícího prodlouženého Bubenského nábřeží od 
úseku Komunardů směrem k Jateční.  

(kategorizace komunikací viz poznámky výše 
uvedené)  
Na území MČ Praha 7 jsou ve výkresu č. 610 
znázorněny pouze zmiňované místní 
komunikace.  
Jedná se o data přebíraná z TSK HMP, zatřídění 
jednotlivých komunikací je tedy mimo 
kompetenci zpracovatele ÚAP.  
Zobrazení neexistujícího prodlouženého 
Bubenského nábřeží bude ve výkresu 600 
zapracováno, ve výkrese 610 se jedná přebíraná 
data z TSK HMP. 

 

   Výkres č. 700. vodní a odpadové hospodaření 
- další místa potenciální kontaminace – benzínka pod mostem Barikádníků, benzínka 
mezi ulicemi Argentinská a Za Viaduktem, restaurace v hol. přístavu Jankovcova 1595, 
betonárka Prefa (mezi řekou a Holešovickým nádražím), betonárka u Holešovického 
přístavu, betonárka Pelc Tyrolka  
- doporučujeme zvážit, zda tato místa jsou stále zdrojem potenciální kontaminace : 
Poupětova č.p. 793 – DOX, Komunardů 1001 - La Fabrika, Přístavní č.p. 1341, cíp bloku 
mezi ulicemi Strojnická – Veletržní 
- zařízení protipovodňové ochrany zajišťované individuálně – Holešovická kosa – také ve 
výkrese č. 713 vodní toky 
- detailním soupisem míst kontaminace a potenciální kontaminace půdy, podzemních 
vod apod. disponuje MHMP, Odbor bezpečnosti a krizového řízení – BKR MHMP, 
Oddělení ochrany obyvatelstva – oblast havarijního plánování (Ing. Rostislav Guth – 
236 002 982) 
– místa potenciální kontaminace jsou zakreslena i ve výkrese č.741 = uplatňujeme zde 
stejné připomínky  

Připomínka bude prověřena v další aktualizaci 
ÚAP. 
Budou použita aktuální data o starých 
ekologických zátěžích poskytnutá a garantovaná 
MŽP. 
Data z Odboru bezpečnosti a krizového řízení 
MHMP budou prověřena a případně uvedena ve 
4. aktualizaci ÚAP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Výkres č. 810. produkce 
- nerušící výroba, skladování a distribuce, doplnit – Holešovická kosa, tiskárna cenin na 
Ortenově nám. , areál Holešovické teplárny 
 
 
 
 
 
 
 
 
- průmyslová výroba, doplnit -betonárka u Holešovického přístavu, betonárka Pelc 
Tyrolka 
 
 
 
- území  - Prefa Wolf mezi Nádražím Holešovice a Vltavou – výroba vymístěna, zrušit 
označení na výkrese 
- západní cíp Teplárny – zrušit označení 

Oprávněnost zapracování připomínek bude 
zkontrolována, závěry doplněny v rámci 
aktualizace současného stavu využití území ve 
4. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 
- Holešovická kosa je zahrnuta v ploše DV 
doprava vodní - není součástí výkresu 810,  
tiskárna cenin bude doplněno v ploše SQ -forma 
polyfunkce nerušící výroba – PND, areál 
Holešovické tiskárny (míněno teplárny ?) je 
zahrnut v ploše TET zásobování teplem – není 
součástí výkresu 810; 
- betonárka v Holešovickém přístavu – je 
zahrnuta v ploše DV doprava vodní; 
betonárka na Pelc Tyrolka – je zahrnuta v ploše 
XS staveniště, v současném stavu není 
samostatná kategorie pro zařízení betonárky; 
- Prefa Wolf, západní cíp Teplárny – je zahrnuta 
v ploše PRR průmyslová výroba, rušící 
nevýrobní provozy, odpovídá zařazení v době 
průzkumu, bude ověřeno; 
Bude prověřeno v samostatném režimu v datech 
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současného stavu a vypořádána v další 
aktualizaci ÚAP. 

   Výkres č. 820. Obchod a služby 
- doplnit jako plochy pro „výstaviště, kongresová centra, multifunkční arény a stadiony“: 
Výstaviště, HC Sparta, AC Sparta  
 
 
 
 
 
 
 
 
- doplnit „administrativa, komerční služby“ – Nábř. Kpt. Jaroše 1000 – ÚMČ P7, 
Ministerstvo financí (Na  Ovčinách), Ministerstvo vnitra, Elektrické podniky 
 
 
- blok býv. Tesla (Dělnická x V Háji x Jankovcova) – není obchodní centrum v celé své 
ploše 
 
 
 
 
- doplnit v ploše „obchody“– tržnice 
 
 
 
 
 
 
- rozmístění ostatních puntíků v mapě –nekoncepční 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
- bude akceptováno částečně, bude zahrnuto - 
Výstaviště, HC Sparta jsou uvedeny v kategorii 
SS "výstaviště, kongresová centra, multifunkční 
arény a stadiony", v poddělení je uvedeno pro 
HC Sparta označení SSK "multifunkční areály a 
stadiony", bude do výkresu 820 zahrnuto, AC 
Sparta není multifunkčním zařízením, proto je 
správně označeno jako RSM, sportovní zařízení 
městské; 
- nebude vyhověno, požadavek je bezpředmětný 
- uvedená zařízení jsou uvedena jako OU 
Správa (městská a státní správa) a zařazena ve 
výkrese 840 - Péče o tělo; 
- nebude vyhověno, požadavek je  
bezpředmětný - blok býv. Tesla (Dělnická x V 
Háji x Jankovcova)není uveden jako obchodní 
centrum v celé ploše, nese označení SO, 
obchody s poddělením SOS, obchody- 
stavebniny, autobazary, 
- neakceptujeme - tržnici chápeme jako 
obchodní areál polyfunkčního charakteru, jako 
specif ický typ prodeje ji neoznačujeme, ve 
výkresu současného stavu využití území je 
uvedena holešovická tržnice jako plocha SQ, ve 
výkresu obchodu vyznačena body dle podělení 
podfunkce, 
- neakceptujeme - rozmístění puntíků (vyjadřují 
rozmístění obchodu a služeb v polyfunkčních 
objektech) vychází z umístění polyfunkčních 
ploch a objektů v území. 

 

   Výkres č. 830. péče o duši 
- doplnit – lapidárium, Marodovo panorama, Křižíkova fontana, pobočka AVU v areálu 
Výstaviště, Pidivadlo Letohradská 557, bio Oko Františka Křížka 460 
- soupis školských a předškolských zařízení viz. výše uvedený odkaz 
- soupis zařízení sociálních služeb viz. příloha č. 3 ( bod č. 4 připomínek) 

Bude akceptováno částečně a vyřešeno v další 
aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy.  
Týká se to např. i zobrazení komplikovaných 
území Prahy - areálů, v nichž dochází ke 
kumulaci funkcí a druhů využití území a je 
potřeba nalézt správnou míru obecnosti a detailu 
s přihlédnutím nejen významu zobrazovaných 
zařízení, ale též k souměřitelnému vyjádření 
areálů na celém území Prahy. V další aktualizaci 
ÚAP bude způsobu zobrazení dat z tohoto 
datového souboru věnována zvláštní pozornost. 
K nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). 
K jednotlivým připomínkám: 
- Lapidárium, Maroldovo panorama, pobočka 
AVU v areálu Výstaviště jsou součástí areálu 
Výstaviště, které je vymezeno v kategorii SS - 
"výstaviště, kongresová centr, multifunkční arény 
a stadiony", zobrazované ve výkresu 820- 
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obchod a služby. Pidivadlo, bio Oko jsou 
obsažena ve kategorii BQ - polyfunkční bytové a 
rodinné domy. Upraveným výběrem z jiných 
vrstev informací současného stavu využití území 
budou postrádaná kulturní zařízení ve výkresu 
zobrazena.  
- Křižíkova fontána bude znázorněna jako malá 
architektura, nejde o typické kulturní zařízení; 
- k soupisu školských zařízení a zařízení 
sociálních služeb - v tomto případě jde o data v 
rozsahu hl.m. Prahy přejímaná od jiných 
poskytovatelů; bylo by velmi organizačně složité, 
kdyby jednotný zdroj byl nahrazen dílčími zdroji 
jednotlivých městských částí.  

   Výkres č. 840. péče o tělo 
- doplnit „správa“ – NKÚ – Jankovcova 2, Úřad práce ČR  - generální ředitelství – 
Dobrovského 1278, Policejní prezidium ČR – Strojnická 935 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sportovní areál – HC Sparta, golf ve VRÚ, plavecký stadion na Výstavišti  

Bude prověřeno v samostatném režimu 
současného stavu využití území a podle potřeby 
v další aktualizaci ÚAP doplněno. 
Zdůvodnění viz připomínky k výkresům řady 800 
- stejný problém zobrazování tematických dat, 
skladby výkresů, zobrazování skrytých vrstev. 
- doplnění úřadů státní správy bude zapracováno 
do výkresu 840 - Péče o tělo v samostatném 
režimu současného stavu, primárně je třeba 
provést opravu kategorie ve výkrese 332 - 
Současný stav využití území.  
b) doplnění sportovních areálů - téma 
sportovních areálů a staveb se opakuje ve 2 
tematických výkresech 840 - Péče o tělo a 840 - 
Rekreace, což je dáno tím, že sportovní využití 
je jakýmsi mezičlánkem. Zpracovatel UAP zvolil 
pro znázornění sportu v 840-PT jednoduchou 
formu i obsah zobrazovaného; ve výkrese 840-R 
jsou pak zobrazena všechna sportovní a 
rekreační zařízení. 

 

   Výkres č. 840. rekreace 
- doplnit „sportovní areály městské“ – HC Sparta 
- doplnit „sportovní areály lokální“– Sokol U Průhonu 52 
- doplnit „rekreační areály vzdělávací“ – Výstaviště 
- doplnit dětská hřiště viz. připomínky k výkresu č. 231 

Požadavky budou akceptovány částečně. Jako 
ke všem připomínkám k výkresům řady 800 jde o 
problematiku zobrazování různých vrstev dat z 
jednotného mapového souboru, jejich výběru do 
tematických výkresů a prezentace v různých 
měřítcích. Zejména se týká zobrazení 
komplikovaných území Prahy - areálů, v nichž 
dochází ke kumulaci funkcí a druhů využití 
území a je potřeba nalézt správnou míru 
obecnosti a detailu s přihlédnutím nejen 
významu zobrazovaných zařízení, ale též k 
souměřitelnému vyjádření areálů na celém 
území Prahy. 
K jednotlivým připomínkám: 
- HC Sparta - bude zapracováno; stadion je 
součástí areálu Výstaviště; upraveným výběrem 
z jiných vrstev informací současného stavu 
využití území bude stadion ve výkresu zobrazen 
jako „využití v polyfunkčních objektech“; 
- Sokol U Průhonu – požadavek je 
bezpředmětný, je zobrazeno; 
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- Výstaviště – neakceptujeme, je v rozporu se 
zvolenou metodikou. Výstaviště je zařazeno v 
samostatné kategorii "Výstaviště", v ÚAP bude 
zobrazeno v tematickém výkrese 820-Obchod a 
služby. Kategorie „rekreační areály vzdělávací“ 
je definována odlišně a jsou do ní zařazeny 
téměř výhradně ZOO a botanická zahrada.  
- Dětská hřiště – bude zapracováno částečně. V 
datech současného stavu využití území se 
dětská hřiště zaznamenávala výběrem, zejména 
hřiště větší velikosti bez přesně stanovené 
hranice zobrazitelnosti. Některá hřiště jsou 
zobrazena rekreační plochou, pak není třeba 
grafický symbol. 

   Výkres č. 910. Limity využití území      
- z výkresu vypustit vybraná územní rozhodnutí o ploše menší než 1 ha. Ve výkrese je 
jich označeno málo a v reálném větším množství bude tato informace zavádějící.  
 
 
 
 

- ve výkrese opravit barevnost značení silnice I. třídy na místní komunikace I. třídy  

- Připomínka nebude akceptována, vybraná 
územní rozhodnutí o ploše menší než 1 ha 
budou ve výkrese ponechána. Vzhledem k 
omezené platnosti vydaných územních 
rozhodnutí na 2 roky jsou zobrazena vybraná 
územní rozhodnutí, a to vydaná v období od 
1.1.2012 do 30.7 2014, což bude doplněno do 
textu kapitoly 910 Limity. 
- Bude v ÚAP hl.m. Prahy 2014 opraveno. 

 

   Výkres č. 1120. hodnoty území  
- doplnit   pod parky a hřbitovy – park  na Ortenově náměstí včetně parku vedle základní 
školy, park okolo kostela sv. Antonína, park ve vnitrobloku U Vody, park  u stanice 
metra Vltavská směrem k ul. Bubenské a k ul. Argentinská  
 
 
 
 
- kulturní památky doplnit přinejmenším Královský letohrádek, Výstaviště plošně, 
budova klubovny Tenisového klubu LTC Praha v Letenských sadech, Hlávkův most, 
administrativní budova býv. továrny na barvy J. Materny (Osadní, Dělnická), Holešovický 
pivovar, Ferona, Holešovická tržnice plošně – více viz. přiložený seznam příloha č. 5 
- kulturní památkou již není – Zimní stadion Štvanice – zrušit označení ve výkrese 
 
- vybrané architektonicky cenné stavby a soubory – doplnit: Libeňský most, budova 
skladů na Holešovické kose 
- vybrané urbanistické hodnoty : obytný soubor v ul. U měšťanských domů a U staré 
plynárny, obytný soubor Tovární – Tusarova, blok mezi ul. U průhonu, V Háji, Na 
Maninách, Přístavní  
- vyznačení celoměstského centra kruhem se jeví v tomto výkrese jako zavádějící 
 
 
- vybrané významné stavební dominanty: Veletržní palác, Národní technické a Národní 
zemědělské museum, Průmyslový palác, Planetárium, Pavilon Expo 58, Místodržitelský 
letohrádek, Hanavský pavilon, Letenský zámeček (viz. koncepční rozvaha o území 
městské části ) 
 
- historické urbanizační osy – doplnit: Dukelských hrdinů od Strossmayerovo nám. 
k Výstavišti, Veletržní – Dělnická – Libeňský most, Komunardů 
 
 

- bude zahrnuto - park na Ortenově náměstí 
včetně parku vedle základní školy, park okolo 
kostela sv. Antonína - nebude zapracováno - 
park ve vnitrobloku U Vody - jedná se o 
vnitroblokovou zeleň, park u stanice metra 
Vltavská směrem k ul. Bubenské a k ul. 
Argentinská - jedná se o úpravy související se 
stanicí metra Vltavská; 
- nemovité kulturní památky jsou data poskytnutá 
externím poskytovatelem (Národní památkový 
ústav). Jedná se o kulturní památky dosud 
nezpracované správcem GIS a tudíž 
negarantovaná ve své digitální podobě, 
poskytnutý seznam je k dispozici. 
-  bude řešeno v další aktualizaci ÚAP - vybrané 
architektonické hodnoty a urbanistické hodnoty 
byly pořízeny jako autorské dílo s garancí 
externího zpracovatele, jako takové nelze tento 
výběr doplňovat a měnit.  
- nebude akceptováno - celoměstské centrum 
není vzhledem k probíhajícímu koncepčnímu 
vývoji vhodné vymezovat přesněji. 
- bude řešeno v další aktualizaci UAP - 
významné stavební dominanty vybrané 
městskou částí neodpovídají celoměstskému 
výběru stavebních dominant založenému v 
pražských ÚAP; 
- nebude zapracováno - historické urbanizační 
osy vychází z práce "Urbanistický vývoj města" 
Havrda, Kuča UAP 2012, představují stopy 
významných císařských dálkových cest; 
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- zvážit dětská hřiště  mezi komunikacemi Argentinská, Dělnická,  Tovární; v ulici 
Kostelní; v ulici U Sparty; ve vnitrobloku U Průhonu (Dělnická, Na Maninách, U Průhonu) 
V Háji  
 
 
- bylo by vhodné zařadit shromaždiště Židů před deportacemi do vybraných míst  
významných událostí (ul.Veletržní) 
 
 
 
- Zvážit, zda centrální část  horních Holešovic neoznačit jako území zastavěné 
s deficitem parků (území mezi  ul. Bubenskou, M.Horákové a Veletržní) 

- nebude akceptováno - zobrazení dětských hřišť 
ve výkresu Hodnoty území považujeme za 
nesouměřitelný detail; obsah výkresu je 
koncipován k zobrazení hodnot přesahujících 
místní význam. 
- shromaždiště Židů před deportacemi - téma 
vybraná místa významných události bylo 
pořízeno jako autorské dílo s garancí externího 
zpracovatele, jako takové nelze tento výběr 
doplňovat a měnit. 
- nebude akceptováno - vymezení území s 
deficitem parků se váže na výpočty v mapě 
dostupnosti a deficitů parků, které jsou převzaty 
do výkresu problémů. Centrální část horních 
Holešovic vychází z těchto výpočtů daleko lépe 
než spodní část Holešovic. Vymezení centrální 
části horních Holešovic jako deficitní neodpovídá 
tedy reálnému stavu v území. Mezi území s 
deficitem parků jsou zařazeny pouze části s 
nejvýraznějším deficitem. 

   Výkres č. 1130. problémy v území  
- Křehká území – opravit hranici K2 VRÚ Holešovice Bubny Zátory (nelogické vykousnutí 
na západní hranici), doplnit jako křehké území JV segment dolních Holešovic + sever 
dolních Holešovic (jako bylo vyznačeno v UAP 2012) 
 
 
 
- oblast s problémy kumulace zájmů s vazbou na Vltavu a Berounku – je nutné 
zahrnovat i Tržnici ? 
 
 
 
 
- křehká území řeky – území řeky je křehké v celé délce toku na našem území 
 
 
 
 
- problematické přestupní terminály veřejné dopravy – doplnit Strossmayerovo nám. 
 
 
- staré zátěže – viz. připomínky k výkresu č. 700 vodní a odpadové hospodaření 
- střety dopravních záměrů s limity – rychlodráha Praha – Ruzyně (v úseku Stromovka – 
nadregionální biokoridor N 3/5) 

Požadavky budou řešeny v další aktualizaci - 
území K2 je pouze schématem, výstižnější 
vymezení bude řešeno v dalších UAP, 
požadovaná doplnění křehkých území byla v 
UAP 2012 zahrnuta do transformačních území, 
UAP 2014 zachycují pouze transformační území 
nad 30 ha; 
- zahrnutím tržnice do oblasti s problémy 
kumulace zájmů s vazbou na Vltavu a Berounku 
je pouze upozorněno na atraktivní plochu 
kumulující zájmy do oblasti navazující na řeku a 
její nábřeží, jiný problém zahrnutí plochy 
neavizuje 
- mezi křehká území řeky byla zahrnuta ta, která 
byla vyhodnocena na základě komplexní analýzy 
a koncepce - studie "Koncepce pražských břehů" 
o jiná území není vhodné problematiku 
rozšiřovat 
- Strossmayerovo náměstí svým charakterem 
není přestupní terminál, jedná se pouze o 
přestupní uzel - nebude doplněno. 
- viz vypořádání připomínky k výkresu 700; 
- projekt Modernizace trati Praha – Kladno s 
připojením na letiště Ruzyně musí v rámci 
následných řízení respektovat všechny limity. V 
ÚAP se střety s limity posuzovaly pouze pro 
záměry nikoli pro projekty. Dosavadní řešení 
rychlodráhy umožňovala vedení ÚSES v 
prostoru Stromovky. 

 
 

   Všechny výše uvedené připomínky považuje MČ P7 za zásadní. Bereme na vědomí, podle § 25 Statutu hl.m. 
Prahy nejsou připomínky MČ rozlišovány na 
zásadní a ostatní. 

 

29.12.2014 MCP8 172635/2014 
SZ MCP8 

Městská část Praha 8 
Odbor kancelář 

( usnesení RMČ  Praha 8  č.1078/2014 z 18.12.2014) 
Rada MČ Praha 8 nesouhlasí  s  vybudováním nové transformovny 400/110 kV  Sever do 
doby, než bude vyřešeno dopravní napojení na ulici Ústeckou, protože stávající  

Etapizace není předmětem hodnocení ÚAP, 
jedná se o známý záměr realizace stavby 
technické infrastruktury, podmíněný novým 
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151807/2014/01/2 
MHMP1817445/2014 

starosty 
odd. architekta 
městské části 

propojení s ulicí K Ládví  má být touto stavbou zrušeno. dopravním napojením na Ústeckou ulici. 

   Městská část Praha 8 žádá otevřít diskusi s Hlavním městem Prahou a Ministerstvem 
dopravy o trasování severního segmentu „Silničního okruhu kolem Prahy“. 

Bereme požadavek na vědomí. 
ÚAP zobrazují záměr pouze na území Hl. m. 
Prahy. ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD Hl. m. Prahy. 
Prověřování návrhů včetně variant je předmětem 
ÚPD nikoliv ÚAP. 

 

31.12.2014 MCP11/14/075920/STA 
MHMP1829937/2014 
MHMP 24555/2015 

Městská část Praha 
11 
starosta 
Ing. Jiří Štyler  

1) K UAP obecně 
1.1) V části 000 – Základní údaje je uvedeno, že obsah podkladů vychází z 
nejpodrobnějších údajů o území, která jsou pro celé území hl. m. Prahy k dispozici, 
přičemž podrobnost popisné a analytické části zůstává na úrovni takového územního 
detailu, který odpovídá přibližně podrobnosti územního plánu hl. m. Prahy.  
Podrobnost některých jevů a údajů týkajících se naší městské části je mimo měřítko 
územního plánu (současného i budoucího), naopak některé jiné důležité hlavní jevy a 
údaje zaznamenány nejsou. Přitom je lze považovat za srovnatelné nebo i významnější 
(např. rozlohou, měřítkem, dopadem na okolí atp.) Není zřejmý klíč (resp. hierarchie), 
podle něhož se v UAP stanoví zaznamenání některých jevů a údajů. 
V rámci MČ Praha 11 máme zpracovány a na webových stránkách zveřejněny pasporty a 
přehledy některých jevů a dat využitelných pro UAP. Z obsahu UAP vyplývá, že z nich 
čerpáno nebylo. 
Tyto dvě připomínky jsou rozvedeny dále u konkrétních bodů.  

Bereme na vědomí. 
Územně analytické podklady přinášejí dle 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., podklady pro rozbor 
udržitelného rozvoje  území města, proto je 
popisná a analytická část soustředěna na tuto 
úroveň podrobnosti. 
Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou 
současně územně plánovacím podkladem pro 
širší škálu podkladů pro územně plánovací 
činnost, nejen pro územní plán. Údaje jsou podle 
Vyhlášky č. 500/2006 Sb., poskytovány od 
povinných poskytovatelů údajů a tyto jsou 
primárně prezentovány v ÚAP.  
Tradiční prezentace v měřítku územního plánu 
hl. m. Prahy 1 : 10 000 je k dispozici i ve 
3.aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. Nad tento 
základní rámec nově ÚAP hl.m. Prahy 2014 
nabízejí i schematičtější celopražský pohled v 
přehledném měřítku 1 : 25 000 za celé území 
hlavního města.  
V další aktualizaci bude věnovaná větší 
pozornost právě zmiňovanému hierarchickému 
odlišení zásadních jevů v území i ve vazbě na 
přehledné znázornění významných prvků.  
Podrobnější údaje slouží jako podklad, na jehož 
základě je možné ve vybraných případech 
přesněji analyzovat danou problematiku, a také 
je poskytnout úřadu územního plánování, 
odborům územního rozvoje MČ a stavebním 
úřadům pro jejich odbornou a rozhodovací 
činnost.  
Urbanistická témata, která jsou primárním 
výstupem ÚAP, budou prezentována v 
připravovaném internetovém Atlasu 5000 na 2. 
pololetí r. 2015. Budou představena a nabídnuta 
k využívání městským částem spolu s žádostí o 
vzájemnou spolupráci na aktualizaci tohoto 
jednotného informačního podkladu za celé 
území hlavního města. 

 

   1.2) V části 000 – Základní údaje je uvedeno, že dokumentace UAP se vytvářela na jaře 
roku 2014 a byla dokončena v srpnu 2014. MČ Praha 11 spolupracovala v květnu a 
červnu 2014 s IPR dle pokynů z workshopů na vyplňování interaktivní grafické aplikace v 
rámci akce „Rozvaha o území městské části“ jejímž cílem má být aktualizování znalostí 
IPR o územních příležitostech, možnostech a záměrech městských částí. Z naší strany byl 

Výsledky „Rozvahy o území městské části“ 
neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž cílem 
bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
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možný aktivní vstup do této aplikace  do 30.06.2014. Od září 2014 měla být přístupná 
veřejnosti, což se nestalo. Přestože se v aplikaci jedná převážně o tzv. „měkká data“, 
určená zejména pro strategické dokumenty hl. m. Prahy, je část jevů a údajů podobná či 
shodná s údaji rozborové části UAP. Z obsahu UAP vyplývá, že údaje z aplikace použity 
nebyly, ačkoliv použity být mohly.   

částí. Z f inalizování informací za celé území 
Prahy, se kterým UAP pracují, bylo díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 

   1.3) Materiály UAP poukazují na slabé stránky a problémy které se v Praze vyskytují. 
Některé tyto skutečnosti jsou pouze konstatovány a je malá snaha je řešit prostředky 
která má územní plán (UP) k dispozici. Jsou to zejména: 
a) Koncentrace škodlivin, které ohrožují zdraví obyvatel Prahy a to zejména PM10, 
PM2,5, NO2 a benzo(a)pyrenu. 
b) Hluková zátěž. Praha je z tohoto hlediska nejzatíženějším regionem z celé České 
republiky. 
c) Zdravotní důsledky dvou předchozích bodů. 
Prvním dvěma bodům je v materiálu věnována jistá pozornost. Třetí bod je zmiňován 
pouze okrajově. Zdravotní důsledky stavu životního prostředí v Praze dobře 
charakterizuje materiál Státního zdravotního ústavu (ovzdusi_rizika_praha_2011.pdf) 
kde je uvedeno: “Na základě hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel 
Prahy lze odhadovat, že znečištění suspendovanými částicemi frakce PM10 přispívá ke 
zvýšení výskytu příznaků zánětu průdušek a dalších respiračních symptomů u dětí. 
Odhad počtu předčasně zemřelých v důsledku znečištění ovzduší suspendovanými 
částicemi PM10 vychází z doporučení WHO upraveného na české národní podmínky 
(průměrný podíl frakce PM2,5 ve frakci PM10 je v ČR přibližně 75 %). Při střední 
„pražské“ hodnotě 29,8 μg/m3 a při celkovém počtu 12 092 zemřelých v Praze v roce 
2011 
(http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/krajp/101421-12-xa) to představuje nárůst 
o více než 7%, což odpovídá přibližně 800 osobám.“ V roce 2010 to bylo 775 osob a v 
roce 2012 to bylo 700 osob. Tyto počty jsou přímo alarmující vzhledem k počtu osob, 
které zahynou při dopravních nehodách, tzn. nyní 40 až 60 osob za rok. Vedle toho žije 
významná část obyvatel Prahy v prostředí, kde je taková úroveň hlukové zátěže, která je 
typická pro možný výskyt ischemické choroby srdeční a infarktu myokardu (týká se asi 
16% obyvatel), pro zvýšený krevní tlak (asi 25 % obyvatel). Přes 60% obyvatel má 
takovou hlukovou zátěž, která působí zhoršenou kvalitu spánku. 
Dopady tohoto znečištění jsou dlouhodobě známy. Proto Světová zdravotnická 
organizace ve směrnici „WHO air quaility guidelines global update 2005“ stanovuje 
hodnotu pro roční průměr částic PM10 na úrovni 20 μg/m3. Pro maximální denní imise 
PM10 zůstává hodnota 50 μg/m3, ale počet překročení je místo 35 menší. Pro 
průměrné roční imisní koncentrace PM2,5 je stanoven limit 10 μg/m3. Tyto hodnoty 
jsou za současných podmínek v ČR obtížně dosažitelné. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
Rozbor zdravotního stavu, resp. důsledků 
vyplývajících ze znečištění životního prostředí, 
není předmětem UAP. Hodnocení zdravotních 
rizik je spojeno s § 2 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, a je to posouzení míry 
závažnosti zátěže populace, vystavené 
rizikovým faktorům životních a pracovních 
podmínek a způsobu života. Podkladem pro 
hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a 
kvantitativní odhad rizika. Výsledek hodnocení 
zdravotního rizika je podkladem pro řízení 
zdravotních rizik, čímž se rozumí rozhodovací 
proces s cílem snížit zdravotní rizika, např. při 
pořizování ÚPD. Posuzování vlivu na lidské 
zdraví má oporu v zákoně č. 100/2001 Sb., a je 
spojeno s vyhodnocením konkrétních projektů, 
staveb, návrhů a jejich vlivu na životní prostředí.  
Připomínka bude předána zpracovateli 
připravovaného Územního plánu hl. m. Prahy. 
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   Vedle toho je potřeba vzít v úvahu budoucí počet obyvatel Prahy. Demografové 
vypočítali, že počet obyvatel české republiky v budoucnu klesne o jeden až několik 
milionů. V aktualizaci č.1 ZUR HMP je uvedeno: „V delším časovém horizontu bude 
počet obyvatel hlavního města korigován především migrací, která se dlouhodobě velmi 
těžko odhaduje. Podle demografické prognózy ČSÚ, která migraci nezapočítává, by měl 
výhledově počet obyvatel přirozenou měnou klesat (na 1 132 tisíc v roce 2040). Lze však 
očekávat, že počet osob pobývajících v Praze zůstane přinejmenším setrvalý, nebo bude 
mírně narůstat.“ Přitom v roce 2011 bylo v Praze 1 260 000 trvale žijících osob. Tedy lze 
předpokládat pokles o 128 000 osob, když neuvažujeme s těžko odhadnutelnou migrací. 
V některých materiálech se uvádí, že pomocí migrace bude nahuštěno do Prahy dalších 
400 000 obyvatel. V materiálu UAP jsou uvedeny dvě varianty vývoje počtu obyvatel. 
První, která předpokládá, že v roce 2035 bude v Praze 1 290 000 a v roce 2050 pak 1 390 
000 obyvatel. Druhá předpokládá v roce 2050 1 490 000 obyvatel. Nikde ale není 
uváděno, odkud budou migranti přicházet a neřeší se ani, zda jsou v Praze potřební. 
Obtížnost odhadů velikosti migrace lze ilustrovat tím, že v roce 2013 se do Česka 
přistěhovalo o 1300 lidí méně, než kolik jich republiku opustilo. Poprvé od roku 2001 
vzniklo záporné saldo migrace. Stavební objekty se staví pro časový horizont nejméně 
50 let. Je tedy otázkou, kdo je bude v budoucnu využívat? 

Připomínku neakceptujeme. Nelze vyhovět. 
Výše citovaná prognóza Českého statistického 
úřadu, která nezahrnuje migraci a předpokládá 
pokles počtu obyvatel, již není aktuální. Od této 
doby vznikly dvě nové prognózy (obě citované v 
ÚAP), které předpokládají růst počtu obyvatel v 
Praze. Růst bude určován, jak je již v textu ÚAP 
uvedeno, primárně zahraniční migrací. S 
vysokou pravděpodobností budou dále 
převažovat migranti především ze států, ze 
kterých do Prahy přicházejí již nyní (Ukrajina, 
Slovensko, Rusko). Praha disponuje oproti jiným 
evropským městům stále relativně menším 
podílem cizinců. Otázka přínosnosti či 
nepřínosnosti cizinců je složité téma, na jehož 
diskuzi není prostor v ÚAP, ale v jiných 
dokumentech (např. ve strategickém plánu). 
Počet obyvatel Česka nemusí nevyhnutelně 
klesat. Podle Projekce obyvatelstva České 
republiky do roku 2100, kterou zpracoval Český 
statistický úřad v roce 2013 se sice počítá s 
poklesem počtu obyvatel. Na druhou stranu 
autoři z Přírodovědecké fakulty UK v Praze z 
roku 2010 očekávají mírné zvýšení počtu 
obyvatel (viz Prognóza populačního vývoje 
České republiky na období 2008-2070). Pokles 
počtu obyvatel Česka v roce 2013 byl ojedinělý a 
předběžné údaje za rok 2014 ukazují, že v tomto 
roce bude počet obyvatel přibývat. Počet 
obyvatel Prahy tedy s nejvyšší pravděpodobností 
bude růst. Není ovšem příliš reálné, že by se 
počet obyvatel Prahy v horizontu několika 
desetiletí zvýšil zmíněných o 400 tis. osob.  

 

   Tohoto stavu jsou si vědomy i politici. V posledních komunálních volbách v Praze 
významná část zvolených zastupitelů šla do voleb s hesly: “Zastavíme rozpínavost 
developerů“, „Právo každého Pražana na ochranu zdraví, odpočinek na zdravém 
vzduchu, bez nadměrného hluku v blízkosti domova“ a podobně. 
Proto při vytváření územních plánů a povolování další výstavby je potřebí brát  
v úvahu názory občanů, budoucí demografický vývoj a stav životního prostředí  
v Praze. Ústava, zákony, vyhlášky a předpisy mají zajistit, aby občané naší republiky žili v 
zdravém životním prostředí, které se zlepšuje, nikoliv zhoršuje. Další masivní výstavba 
situaci zhoršuje. Ve vyhlášce MHMP 16/2010 se uvádí: „je potřeba stanovit takový 
rozsah výstavby (tedy i nové dopravy), aby bylo dosaženo limitů životního prostředí na 
celém území HMP s dostatečnou rezervou.“ Dále se zde uvádí: „V silně imisně 
zatížených lokalitách je nutné důsledně omezovat umísťování nových zdrojů emisí i 
nových cílů individuální dopravy a nepřipustit zvyšování míry využití.“ Udržitelný rozvoj 
nemůže být stav, kdy většina obyvatel žije v prostředí, které ohrožuje jejich zdraví a 
životy. 

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Územně analytické podklady ve svých rozborech 
komentují odhadovaný demografický vývoj a na 
problematické skutečnosti stavu životního 
prostředí upozorňují.  
Informace od MČ v rámci "Rozvahy o území 
městské části" neboli strategické koncepční 
rozvahy a zpracovávané výsledky budou 
prověřeny ve vztahu k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v 
příští aktualizaci. 
 
 

 

   Developeři vyvíjejí tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost projektů 
bez ohledu na skutečné potřeby obyvatel, limity a podmínky území, dopady na životní 
prostředí a nároky dopravní i technickou infrastrukturu, jak je na několika místech 
materiálu UAP správně konstatováno. Developer získá pozemek a chce stavět. Opatří si 
odborníky, kteří za jeho peníze zpracují materiály opatřené razítkem tak, aby mohl 

Požadavek by měl být řešen v navazující 
4.aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy z důvodů 
vyhodnocení nástrojů, které budou využity 
v návrhu nového ÚP hl.m.Prahy.  
Využití nástrojů územního plánu pro posuzování 
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stavět. Nedostatečně jsou využívány nástroje územního plánu k tomu, aby budoucí 
výstavba v Praze odpovídala zásadám udržitelného rozvoje a potřebám obyvatel. 
Nástroje územního plánu jsou zejména míra využití území (intenzita zástavby) 
definovaná kódem využití území. Ten se skládá ze směrného koeficientu podlažních 
plocha koeficientu zeleně a informativní podlažnosti a koeficientu zastavěné plochy. Lze 
také použít regulativ tzv. podmíněnosti staveb. To je závazný regulativ, který vymezuje 
podmínky, bez jejich splnění není možná výstavba, využívaní vymezeného území nebo 
realizace konkrétní stavby. 

a ovlivňování rozvoje území se týká procesu 
územního řízení a tvorby územního plánu, není 
proto obsahem územně plánovacích podkladů, 
které regulativy nestanovují. 
Měnit míru využití území či podmíněnost lze jen 
změnou platného územního plánu. Z tohoto 
důvodu je lepší využít skutečnost, že návrh UP 
hl.m.Prahy (Metropolitní plán) bude letos hotov a 
připraven k veřejnému projednání. 
Požadavek se týká procesu územního řízení a 
tvorby územního plánu, není předmětem 
územně plánovacích podkladů, které regulativy 
nestanovují. 

   Ke kapitole 033 – Širší vztahy ke Středočeskému kraji 
Vítáme deklaraci spolupráce se Středočeským krajem, přičemž klademe důraz zejména 
na dostavbu Pražského okruhu, na dořešení problémů kolem dálnice D1 a na řešení 
eliminace negativních dopadů na území MČ Praha 11 vznikajících vlivem 
nekontrolované suburbanizace území na jihovýchod od Prahy obytnými satelity bez 
občanské vybavenosti a velkoplošnými kapacitními obchodními a skladovacími areály, 
která v současné době probíhá a s velkou pravděpodobností i do budoucna probíhat 
bude. Tato suburbanizace výrazně narušuje tradiční přírodní a krajinné vazby. Je tedy 
nezbytně nutné koordinovat investiční záměry Prahy a Středočeského kraje a realizovat 
společná řešení a regulační opatření. 

Bereme na vědomí. 
Záměry rozvoje Hl.m. Prahy a Středočeského 
kraje jsou v současné době koordinovány nejen 
územně plánovacími nástroji, ale také např. 
spoluprací zástupců obou samosprávných celků. 

 

   Ke kapitole 115 – Zemědělský půdní fond 
Lze se ztotožnit s tím, že v hl. m. Praze chybí celkový koncept využití zemědělského 
půdního fondu (dále jen „ZPF“) a že v procesu územního plánování musí být ochráněna 
nejkvalitnější půda I. a II. třídy ochrany. 

Bereme na vědomí. Clem územního plánování je 
ochrana kvalitního zemědělského půdního 
fondu. 
Zpracovatel vychází z platné legislativy, 
konkrétně zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně 
zemědělského půdního fondu, kde je jasně 
zakotvena koncepce využití ZPF, viz. §1 
odstavec 1) zmíněného zákona. V procesu 
územního plánování musí být postupováno v 
souladu se zákonem. Koncepce je tedy 
zakotvena v uvedeném zákoně. 

 

   Ke kapitole 121 – Uspořádání krajiny ve městě 
U stávajících parků a lesoparků (např. Krčský les, Milíčovský les a Hostivařský lesopark) 
je nutné zachovat, chránit a zlepšovat jejich stav. Dále se zaměřit se na přeměnu 
stávajících brownfieldů na nové parky a přírodní plochy. Zachovat rovněž i přirozené 
přírodní osy a případně je i rozšířit (např. Hostivařský lesopark a tzv. oblast Trojmezí) 

Z textu připomínky není patrné, zda se jedná o 
záměry MČ Praha 11, požadavek, jehož řešení 
by mělo být do 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy 
zapracováno, případně doplněno do aktualizace 
4. Doporučujeme proto požadavek využít při 
zpracování nového ÚP hl.m.Prahy 
(Metropolitního plánu). 
Požadavek na zachování a případné rozšíření 
Hostivařského lesoparku a oblasti Trojmezí je 
nutno směřovat na nový ÚP hl. m. Prahy 
(Metropolitní plán). 

 

   Ke kapitole – 122 Uspořádání krajiny za městem a lesy 
Zajistit navyšování ukazatele koeficientu ekologické stability formou rozšiřování ploch 
zeleně a podporou aplikací závěrů ze dvou schválených dokumentů Rady MHP z roku 
2008 – „Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze“ a „Zásady a 
základní prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy“ s cílem zvyšování ekologické stability 
a rekreačního potenciálu dotčeného území a prostupnosti krajiny pro pěší a cyklistiku. 

V rámci analytického materiálu, jakými jsou  
ÚAP, není možno zajistit navyšování koeficientu 
ekologické stability. Požadavek je nutno pro 
konkrétní místa uplatnit v územně plánovacích 
dokumentacích, na prvním místě v novém 
Územním plánu hl. m. Prahy (Metropolitním 
plánu), případně v následných fázích projektové 
přípravy. 
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   Ke kapitole 130 –  Prostupnost  
Vítáme zařazení této nové kapitoly a deklaraci zlepšování prostupnosti krajiny v 
nezastavěném a výhledově nezastavitelném území, a to pro člověka i volně žijící 
organismy. Dále vítáme deklarovanou podporu pěší a cyklistické dopravy, odstraňování 
bariér a zamezení takových záměrů, které bariéry mohou vytvářet. 

Souhlasíme, nejedná se po připomínku ke 3. 
aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 
 

 

   Ke kapitole 144 – Kvalita ovzduší 
Stejně jako klouzavé pětileté průměry imisních koncentrací je i matematické 
modelování kvality ovzduší pomocí modelů, včetně modelu ATEM, zatíženo značnou 
mírou nejistoty, která se může pohybovat v úrovni od 20 až do 60 %. 

Připomínku bereme na vědomí.  
Souhlasíme, jedná se o model, každé 
počítačové modelování je zatíženo značnou 
mírou nejistoty. Při tvorbě rozptylových modelů 
hrají svojí roli i drsnost povrchu, reliéf, směr a 
rychlost proudění vzduchu, nehledě na přesnost 
vstupních dat. 

 

   Proč nejsou v rámci modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy 
hodnoceny i imise benzo(a)pyrenu, jakožto zástupce karcinogenních polycyklických 
aromatických uhlovodíků?   

Zpracovatel nemá relevantní data k dispozici. 
Data jsou přebírána od externích zpracovatelů, 
kteří nemají k dispozici potřebné podklady - 
emise ze stacionárních zdrojů - pro objektivní 
výpočet denních a ročních imisních průměrů. V 
této souvislosti je třeba uvést odkaz na Atlas 
životního prostředí na internetové adrese 
w w w .geoportalpraha.cz, kde zájemce nalezne 
pětileté imisní průměry, počítané na síti 1x1km. 
3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy nebude na 
základě této připomínky upravována. 

 

   Ke kapitole 145 – Hluková zátěž 
Z UAP vyplývá většinové nadměrné zatížení území hlukem, a to zejména hlukem z 
dopravy. Na str. 45 je vyjmenováno celkem 8 opatření mírnících následky. Jedním z nich 
je vytváření ochranných bariér – protihlukových zdí a valů. Toto považujeme za  rozpor s 
tendencí vyjádřenou v nových Pražských stavebních předpisech. Kromě opatření mírnící 
následky by měla být stanovena opatření předcházející tomu, aby v místech s 
neúměrnou hlukovou zátěží mohly být realizovány z tohoto hlediska náročné záměry, 
jako jsou např. stavby pro bydlení. V současně platném územním plánu jsou na mnoha 
místech naší městské části špatně nastavena obytná území (OB, OV) přímo kolem 
frekventovaných kapacitních komunikací, což přináší řadu problémů. Současná hluková 
studie sloužící k identifikaci a lokalizaci kritických míst v ÚAP pracuje však bohužel se 
zastaralými údaji z roku 2009 a je tedy neaktuální. 

Souhlasíme, PSP by neměly být v rozporu s 
platnou legislativou.). Požadavek MČ Praha 11 
nemá vztah k ÚAP. 
Strategické hlukové mapování a navazující 
Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 
je v gesci pořízení Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Opatření pro předcházení následků z nadměrné 
dopravy, jsou vyhodnocována v rámci 
posuzování vlivu na životní prostředí, ať již v 
procesu posuzování koncepce, či v průběhu 
posuzování záměru. Vlastní závěry z procesu 
EIA by měly být zapracovány v průběhu 
navazujících řízení, např. územní rozhodnutí. 
Preventivní opatření proti neúměrnému zatížení 
hlukem je snížení intenzity dopravy, nejen na 
přilehlých komunikacích, ale na celém území hl. 
m. Prahy. 

 

   Ke kapitole 146 – Další fyzikální faktory prostředí 
Vibrace – této problematice by měla být věnována pozornost zejména v okolí 
podzemních tras metra ve vztahu ke stávající a budoucí obytné zástavbě.  

Bude řešeno ve 4.aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 
Bude prověřeno jakým způsobem se lze 
problematikou vibrací v rámci ÚAP zabývat. 

 

   Kapitola se nezabývá světelným smogem. Domníváme se, že vzhledem k tomu, jak 
rychle a nekoncepčně ve městě světelná agresivní reklamní a informační zařízení 
přibývají, by se tímto UAP měly zabývat 

Bereme na vědomí.  
Bude prověřeno v další aktualizaci ÚAP, jakým 
způsobem se lze problematikou světelného 
smogu v rámci ÚAP zabývat. 

 

   Ke kapitole 313 – Centra 
K tabulce 313.2 – Lokální centrum Kolovraty není v k.ú. Háje. 

Chyba v souvislosti s určením lokálního centra 
Kolovraty bude ve 3. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy 
opravena. Nejde o centrum "Kolovraty", ale 
centrum "Háje", v souladu s umístěním v k.ú. 

 

   Ke kapitole 320 – Lokality Problematika bude řešena v další aktualizaci 
ÚAP. Členění na jednotlivé lokality je specif ikum 
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V rámci Metropolitního plánu nejsou lokality ještě schváleny. Jsou pouze navrženy ve 
zveřejněném konceptu odůvodnění a převzaty do UAP. Lokality na území MČ Praha 11 
jsou však bez jakékoliv zpětné reakce a odůvodnění zakresleny jinak, než je uvedeno v 
našem podkladu zaslaném IPR dne 30.09.2013. (V mapě 321.1 je oblast Trojmezí 
uvedena jako lokalita silnice ?) 

pro území hl.m. Prahy. V souladu s platnými 
právními předpisy, konkrétně přílohami vyhlášky 
č.500/2006 Sb., v platném znění je analýza 
údajů o území za celé správní území obce. 
Podklad MČ Praha 11 ze dne 30.9.2013 je 
podkladem pro projektanta návrhu ÚP 
hl.m.Prahy (Metropolitní plán), v jehož 
kompetenci je konečné vymezení lokalit, včetně 
definování stávajícího a navrhovaného využití 
lokalit. Z tohoto důvodu budou charakteristiky 
lokalit v souladu s harmonogramem zpracování 
Metropolitního plánu upřesněny 4.aktualizací 
ÚAP hl.m. Prahy. 
V kapitole 320 ÚAP je převzato schematické 
vymezení lokalit, které bylo prezentováno v 
rámci konceptu odůvodnění Metropolitního 
plánu.  
Připomínku na chybné označení Trojmezí jako 
silnice neakceptujeme - jde o nedorozumění, 
lokalita patří do skupiny "lokality neurčené". 
Nutno zdůraznit, že obrázek MAPA/321.1 je v 
rámci 3. aktualizace ÚAP pouze ilustrační 
povahy, na základě něhož nelze ke členění 
lokalit dávat jakékoli připomínky, už vzhledem k 
velikosti obrázku, v níž barevné vyjádření může 
být pouze schematické a v němž lokality "silnice" 
jsou takřka neviditelné. 

   Ke kapitole 331 – Území z hlediska zátěže 
Charakteristika jednotlivých území v UAP neodpovídá charakteristice v kap. II.A.1.2.2 
schváleného zadání Metropolitního plánu, hlavně co se týká obytného území. Toto 
souvisí úzce i s kap. 320. Obsah UAP nám připadá zmatečný. Bylo by vhodné detailně 
definovat v ÚAP termín území produkční urbánní produkce rušící a termín území 
produkční urbánní produkce nerušící zejména z hlediska zátěže životního prostředí 
emisemi, hlukem atd. 

Informaci v ÚAP hl.m. Prahy 2014 obsaženou co 
se týče vymezení a popisu lokalit a definování 
území z hlediska zátěže je nutno chápat jako 
informativní. ÚAP ve zkratce interpretují verzi 
prezentovanou v konceptu odůvodnění 
připravovaného Metropolitního plánu. Popis 
lokalit, stávajícího a navrhovaného využití a 
způsob definování zátěže jednotlivých typů 
lokalit bude součástí až návrhu metropolitního 
plánu.  
V ÚAP 2014 bylo území hl. m. Prahy v projektu 
současného stavu využití území popsáno v 
duchu legendy připravovaného plánu podle 
informací čerpaných z konceptu odůvodnění. Ve 
4. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy může být 
metodika popisu území podle potřeby upravena 
či doplněna. 

 

   Ke kapitole 411 – Transformační a rozvojové plochy 
V kapitole se vyhodnocují plochy potenciálního možného rozvoje města (rozvojové – 
transformační, zastavitelné – nezastavitelné). K textu jsou připojeny mapy 411.1 a 
411.2, které nejsou na podkladu katastrální mapy. Vyhodnocení obsažené v mapách je 
značně schématické a nelze z něj vysledovat důvody výběru zobrazených ploch, včetně 
návrhu jejich rozlohy a tvaru. Pokud už toto vyhodnocení v dokumentu je a bude 
podkladem pro nový územní plán, mělo by být zobrazeno přehledně a přezkoumatelně. 
Rovněž by u rozvojových a transformačních ploch měly být stanoveny jasné kódy míry 
jejich využití. (Není komplexní pohled na řešení např., jak celkově řešit oblast tzv. 
Trojmezí, které zde naprosto chybí !) 

Začlenění celé Analýzy transformačních a 
rozvojových ploch do struktury ÚAP, aby mohlo 
být "zobrazeno přehledně a přezkoumatelně", 
přesahuje předmět ÚAP, této připomínce nelze 
vyhovět.  
Analýza transformačních a rozvojových ploch je 
samostatnou analýzou Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy, zpracovávanou nezávisle 
na vydání 3. aktualizace ÚAP. Předběžné 
výsledky vyhodnocení skupin transformačních a 
rozvojových ploch o rozloze větší než 30ha byly 
začleněny do dokumentu ÚAP 2014 jako 
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informace. Transformační plochy o rozloze větší 
než 30 ha jsou zobrazeny ve výkresu 1130-
Problémy v území.  
Složitý způsob výběru transformačních a 
rozvojových ploch je popsán v kapitole 411 a 
zejména v konceptu odůvodnění Metropolitního 
plánu, z něhož ÚAP 2014 čerpaly; jde o 
vícezdrojovou syntézu více dokumentů.  
Co se týče kódů míry využití území jednotlivých 
transformačních a rozvojových ploch: analýza 
pracuje s kódy z platného územního plánu hl.m. 
Prahy případně zrušeného konceptu územního 
plánu, pokud tyto dokumenty pro dotčené plochy 
kódy míry využití území stanovil; analýza však 
žádné kódy míry využití území nestanovuje. 
Kódy míry využití území mohou být stanoveny až 
v návrhu ÚP hl.m.Prahy (Metropolitním plánu). 
Zadání návrhu Metropolitního plánu stanovení 
kódů míry využití území explicitně neukládá. 
Co se týče chybějícího komplexního pohledu na 
řešení, např. chybějícímu Trojmezí: řešení 
nenáleží dílčí analýze ani územně analytickým 
podkladům, ale územnímu plánu. Ostatně 
nepřítomnost Trojmezí je důsledkem 
provedeného výběru posuzovaných ploch - 
předmětná analýza transformačních a 
rozvojových ploch se zabývá plochami, které 
buď jsou zastavěné, nebo se u nich 
zastavitelnost podle ÚPD (platného územního 
plánu hl.m. Prahy případně zrušeného konceptu 
územního plánu) předpokládá, což v případě 
Trojmezí neplatí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Ke kapitole 412 – Záměry na provedení změn v území a k výkresu 415 – Záměry na 
provedení změn v území 
V kapitole se uvádí, že akce „Rozvaha o území městské části“ bude teprve vyhodnocena, 
tj. potvrzuje se, že údaje z aplikace vyplněné naší městskou částí v UAP nebyly využity.  

Výsledky „Rozvahy o území městské části“ 
neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž cílem 
bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
částí. Zfinalizování informací za celé území 
Prahy, se kterým UAP pracují, bylo díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 

 

   V této kapitole jsou uvedeny pojmy: 
Záměry – zahrnují změny, které jsou deklarovány jako zájem města, městských částí, či 
jiných subjektů, které by měly významný vliv na vývoj města, jsou v „ranné fázi“ 
Projekty – zahrnují změny, kde územně plánovací příprava probíhá (proces posuzování 
vlivů na životní prostředí, územní řízení atp.), v rámci územně plánovací přípravy se 
střety s limity již řeší, nebo jsou dořešeny a není je tudíž nutno dále prověřovat. 
Záměry urbanistické v UAP na území MČ Praha 11: 
ZU−8 Centrum Opatov, Praha 11 
ZU−19 Prague Eye Towers, Praha11 
ZU−22 Sportovní areál „Nad přehradou“, Praha 15 

Projekty urbanistické v UAP na území MČ Praha 11: 

Bereme na vědomí. 
Jedná se o citát, uvedené záměry a projekty jsou 
vybrané z tabulek  412.1. (urbanistické) a 412.2 
(dopravní a technické) z ÚAP 2014, nejedná se 
tedy o připomínku.  
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PU−9 OC Chodov, Praha 11 
PU−22 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 
PU−23 Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 – Chodov (dosud nemá EIA) 
PU−27 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov) 
PU−38 Bytový dům Benkova s náhradou parkovacích stání na stávajícím parkovišti MČ 

Praha 11, k. ú. Chodov 

Záměry dopravní infrastruktury v UAP týkající se území MČ Praha 11: 
ZD−3 Východní tramvajová tangenta  
ZD−8 P+R Opatov 

Projekty dopravní infrastruktury v UAP týkající se území MČ Praha 11: 
PD−1 Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa) 
PD−8 Pražský okruh úsek č. 511 Běchovice – D1 
PD−16 Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603 
PD−27 Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice (ZKZP) 

Záměry technické infrastruktury v UAP týkající se území MČ Praha 11: 
ZT−3 Retenční nádrž na Košíkovském potoce (RN Chodovec) 

Projekty technické infrastruktury v UAP týkající se území MČ Praha 11: 
PT−3 Vedení 110 kV Chodov – Uhříněves – Měcholupy 
PT−28 Přiváděcí vodovodní řad z vodojemu Jesenice II pro posílení jihovýchodní části 
Prahy  

   Z časového hlediska je hranice mezi záměry a projekty lehce překročitelná a UAP se 
záhy v tomto mohou stát neaktuální. Není jasné, na základě jaké hierarchie a klíče byly v 
UAP uvedeny urbanistické záměry a projekty na území MČ Praha 11. Významový rozdíl 
např. mezi PU−27 a PU−38 je velký. V UAP nejsou uvedeny všechny „záměry“ a 
„projekty“ (dle terminologie UAP), které jsou známy MČ Praha 11 a z nichž některé 
považujeme za významné natolik, že by v UAP obsaženy být měly.  

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Ve 3. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy jsou uvedeny 
záměry, které byly zpracovatelům známy, a které 
se datují do časového rozmezí 2012 - 2014. 
Výběr byl proveden na základě metodiky ÚAP 
2014 popsané na začátku kapitoly 412. 
Metodickému pojetí záměrů ÚAP se budeme 
dále věnovat v další aktualizaci ÚAP. 
Z připomínky městské části nevyplývá, které 
významné záměry a projekty MČ Praha 11 
nebyly do 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy 
zapracovány. Doporučujeme proto údaje 
upřesněné MČ Praha 11 zapracovat do 4. 
aktualizace ÚAP hl.m. Prahy, která bude 
zahájena bezodkladně po projednání této 
aktualizace v ZHMP.  

 

   Současné nové zastupitelstvo MČ Prahy 11 se navíc neztotožňuje s řadou výše 
uvedených záměrů či projektů, které jsou pro MČ Praha 11 škodlivé, podle našeho 
názoru nebezpečné: např. Exit 4 D1, Vestecká Spojka, Prague Eye Towers, Nový Opatov, 
apod 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Případné další podněty a záměry, od kterých MČ 
Praha 11 odstupuje a které budou pořizovateli 
předány budou evidovány, po zapsání 
vyhodnoceny a zvolen vhodný způsob jejich 
zapracování v rámci další aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy. 
Seznam aktuálních záměrů bude předmětem 
příští aktualizace ÚAP. 

 

   V aplikaci v rámci akce „Rozvaha o území městské části“ jsme vyplnili kategorii 
„Navrhované významné stavby“. Každá z nich je v různé fázi přípravy. Tyto údaje nebyly 
v UAP využity. Informace o všech známých připravovaných záměrech na území MČ 
Praha 11 jsme připraveni IPR poskytnout tak, aby údaje v UAP byly úplné a správné. 

Územně analytické podklady jsou otevřeným 
územně plánovacím podkladem, u kterého je po 
projednání v ZHMP bezodkladně zahájena nová 
aktualizace. Případné další podklady ze strany 
městských částí budou průběžně evidovány a po 
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Praha 11 je největší sídliště v republice, kterým prochází frekventovaná dálnice D1 
zatížená těžkou tranzitní dopravou. Na Jižním Městě se v roce 1971 plánovalo postavit 2 
841 000 m2 hrubé podlažní plochy (HPP). V roce 2012 již bylo postaveno 4 177 000 m2 
HPP. To je nárůst o 50 %. Návrh předpokládal, že na 1 automobil bude připadat 3,5 - 4 
obyvatele. V roce 2012 připadá na 1 automobil 1,9 obyvatele. Hustota zástavby a 
intenzivní provoz automobilů způsobují, že kapacita území je z hlediska limitů životního 
prostředí vyčerpána. Přesto jsou v Praze 11 v různém stadiu schvalování projekty v 
celkovém rozsahu přes 700 000 m2 HPP. Vzhledem k uvedenému bylo na 1. zasedání 
zastupitelstva MČ Prahy 11 přijato usnesení 0011/1/Z/2014 „Vůle občanů projevená v 
komunálních volbách 10.-11.10.2014“, která definuje ochranu veřejného zájmu a má za 
cíl omezit nežádoucí výstavbu (viz příloha). 

zapsání vyhodnocen způsob jejich zapracování 
v rámci probíhající aktualizace ÚAP hl.m. Prahy. 
Aktualizovaný seznam záměrů na základě 
podkladů MČ bude předmětem další aktualizace 
ÚAP.  
Výsledky „Rozvahy o území městské části“ 
neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž cílem 
bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
částí. Zfinalizování informací za celé území 
Prahy, se kterým UAP pracují, bylo díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 

   Ke kapitole 631 – Pěší doprava  
V aplikaci v rámci akce „Rozvaha o území městské části“ jsme uvedli stávající důležitá 
propojení a vazby v území (mj. i pěší), dále tahy, jimž vadí nedostatečná prostupnost 
území a návrhy na nová propojení, včetně převažujících směrů. Nejedná se pouze o 
vnitřní tahy, ale i o vazby na území okolních městských částí. Tyto údaje nebyly v UAP 
využity.  

Územně analytické podklady jsou otevřeným 
územně plánovacím podkladem, u kterého je po 
projednání v ZHMP bezodkladně zahájena nová 
aktualizace. Případné další podklady ze strany 
městských částí budou průběžně evidovány a po 
zapsání vyhodnocen způsob jejich zapracování 
v rámci probíhající aktualizace ÚAP hl.m. Prahy. 
Výsledky "Rozvahy o území městské části" 
neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž cílem 
bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
částí. Zfinalizování informací za celé území 
Prahy, se kterým UAP pracují, bylo díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 

 

   Ke kapitole 632 – Cyklistická doprava 
Údaje v UAP nejsou v souladu s aktuálním stavem. MČ Praha 11 má z května 2014 
novou cyklomapu na aktualizovaném podkladu a plně kompatibilní s cyklomapou Prahy 
a okolí.  

Cyklomapa MČ Prahy 11 bude použita jako 
podklad pro úpravu příslušného výkresu ÚAP 
hl.m. Prahy v rámci příští aktualizace ÚAP. 

 

   Ke kapitolám 631 – Pěší doprava a 632 – Cyklistická doprava, k výkresům 631 – Pěší 
doprava a 632 – Cyklistická doprava, souhrnně 
Cyklomapa je ke stažení na http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/jiznim-
mestem-na-kole/informace-pro-cyklisty/cyklomapa-jizniho-mesta.html. 
Pasport podchodů a lávek máme ke stažení na http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-
regenerace/poznavame-zblizka/mosty-podchody-a-lavky.html. 

Stejně jako v předchozí připomínce budou 
v kapitolách 631 a 632 a výkresech 
přináležejících v aktualizovaných ÚAP hl.m. 
Prahy využity podklady uvedené v odkazech 
městské části., resp. poskytnuté příslušnou 
městskou částí. 
Cyklomapa MČ Prahy 11 bude použita jako 
podklad pro úpravu příslušného výkresu ÚAP v 
rámci příští aktualizace ÚAP. 
Podchody a lávky byly zkontrolovány podle 
uvedeného pasportu a 2 chybějící lávky budou 
zapracovány v příští aktualizaci. 

 

   Ke kapitolám 820 – Obchod a služby, 830 – Péče o duši a 840 – Péče o tělo a k výkresům 
830 – Péče o duši  a 840 – Péče o tělo, souhrnně 
Údaje v UAP nejsou v souladu s aktuálním stavem. V aplikaci v rámci akce „Rozvaha o 
území městské části“ jsme mj. v kategorii „Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Digitální zpracování informací současného stavu 
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kvalitu života MČ“ uvedli hlavní jevy kap. 830 a 840.  
Pasport dětských hřišť máme ke stažení na http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-v-
kostce/poznavame-zblizka/detska-hriste.html. 
Přehled školství na území Praha 11 máme na 
http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/ostatni-skoly/. 
Přehled zdravotnictví na území MČ Praha 11 máme na http://www.praha11.cz/ 
cs/zdravotnicke-a-socialni-sluzby/zdravotnictvi/. 
Přehled a seznam sportovišť máme na http://www.praha11.cz/cs/zivotni-
prostredi/verejna-zelen/optimalizace-poctu-verejne-pristupnych-sportovist-na-uzemi-
mc-praha-11.html. 
Většina sledovaných jevů je zobrazena i v nové cyklomapě z května 2014. 

využití území bylo prováděno po ukončení 
terénního průzkumu v polovině r. 2013, poté 
proběhlo provázání s tematickými databázemi ke 
stavu roku 2013 od externích poskytovatelů. 
Rozsah a hloubka zvoleného detailu může 
způsobovat nepřesnosti v informacích. 
Problematika území hl. m. Prahy je velmi široká, 
zejména v úrovni jemného územního detailu, a 
není tedy možné ji v úplnosti podchytit ani v 
tomto druhu dokumentace. 
K nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). Způsob 
budoucí průběžné aktualizace datové základny 
je dosud v jednání, v této souvislosti uvítáme 
spolupráci a podněty od městské části k 
prezentovaným informacím v rámci jejich 
metodického pojetí. 
K jednotlivým tématům: 
Pasport dětských hřišť - bude zapracováno. V 
datech současného stavu využití území se 
dětská hřiště zaznamenávala výběrem, zejména 
hřiště větší velikosti bez přesně stanovené 
hranice zobrazitelnosti. Bude prověřeno v 
samostatném režimu aktualizace současného 
stavu využití území a doplněno. 
Přehled školství - v tomto případě jde o data v 
rozsahu hl.m. Prahy přejímaná od externích 
poskytovatelů údajů; bylo by velmi organizačně 
složité, kdyby jednotný zdroj byl nahrazen dílčími 
zdroji jednotlivých městských částí. Bude 
prověřeno v samostatném režimu současného 
stavu využití území a podle možností doplněno. 
Přehled zdravotnictví - bude prověřeno a 
případně doplněno v samostatném režimu 
aktualizace současného stavu využití území. 
Přehled a seznam sportovišť - bude 
zapracováno. V datech současného stavu využití 
území se veřejně přístupná hřiště 
zaznamenávala výběrem, zejména hřiště jasně 
zřetelná v aktuální ortofotomapě, s přihlédnutím 
k velikosti, bez přesně stanovené hranice 
zobrazitelnosti. Plošně výraznější hřiště jsou 
definována rekreační plochou, pak by byla 
značka nadbytečná.  
Bude prověřeno samostatném režimu 
aktualizace současného stavu využití území a 
vypořádáno v další aktualizaci ÚAP. 

   Ke kapitole 921 – Veřejně prospěšné stavby 
Požadujeme doplnění jejich přehledu v ÚAP a umístění na mapě Prahy. 

Základní informace o veřejně prospěšných 
stavbách v ÚAP 2014 je pouze velmi stručným 
komentářem směřujícím zejména ke stavu 
realizovatelnosti vybraných typů VPS a také 
novinkou v pražských ÚAP. Územně analytické 
podklady nemohou nahrazovat seznam ploch, 
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určených pro umístění veřejně prospěšných 
staveb platného územního plánu. 
Seznam veřejně prospěšných staveb, uvedený v 
příloze č.2 obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy 
č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy ve znění OOP 
č.6/2009, byl několikrát překonán schválením vln 
či jednotlivých změn platného územního plánu v 
období 2009 - 2014. Aktuální seznam VPS, 
odpovídající platnému právnímu stavu, je 
dynamickým dokumentem obměňovaným vždy v 
rámci aktualizace celého dokumentu územního 
plánu hl. m. Prahy, veřejně přístupným na 
internetových stránkách 
http://w w w .iprpraha.cz/verejne-prospesne-
stavby-seznam, spravovaných IPR Praha. 

   Ke kapitole 1021 – Vyhodnocení změn a úprav 
Údaje v UAP nejsou v souladu s aktuálním stavem vzhledem k tomu, že v dokumentaci 
je uvedeno, že byla dokončena v srpnu 2014.  V textu se uvádí přehled změn územního 
plánu doplněný mapami. Přehled je dělen dle stavu projednání (roky 2000 – 2013), dle 
zastavitelnosti (roky 2000 – 2011) a dle druhu (roky 2000 – 2013).  
V kapitole se uvádí: 
Počet provedených úprav územního plánu byl v letech 2007–2013 zhruba konstantní, v 
průměru cca 60 uprav za  rok. Rovněž jejich rozloha nezaznamenává extrémní výkyvy a 
pohybuje se v řadu desítek hektarů ročně. Oproti předchozímu sledovanému období 
2000–2005 počet schválených úprav rostl a jejich rozloha se zásadně neměnila až do r. 
2012, kdy bylo pořizování úprav doposud uplatňovaným postupem zastaveno a v roce 
2013 již nebyla provedena žádná úprava.  
Toto tvrzení není pravdivé. V roce 2013 byly provedeny 3 úpravy územního plánu na 
území Prahy 11: U 0968/2013 (19. 12. 2013), U 1135/2013 (17. 12. 2013) a  
U 1159/2013 (14. 8. 2013) 

Seznam provedených úprav bude aktualizován a 
doplněn o skutečnost, ukončení jejich pořizování 
jako směrné části ÚP SÚ hl.m.Prahy a 
odůvodnění jejich zařazení ke způsobu 
pořizování změn části závazné územního plánu. 
Bude aktualizováno v další aktualizaci ÚAP. 
Ve schématu Změny UP - vyhodnocení dle 
zastavitelnosti bylo použito schéma k roku 2011 
vzhledem k tomu, že potřebná data nebyla k 
dispozici. V textu 1021 "Vyhodnocení změn a 
úprav" bude opravena chyba v textu - správně: 
"Oproti předchozímu sledovanému období 2000-
2005 počet schválených úprav rostl a jejich 
rozloha se zásadně neměnila až do r. 2013, kdy 
bylo pořizování úprav doposud uplatňovaným 
postupem zastaveno.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutečně? 

   Ke kapitole 1032 – Urbanistické a územní studie, k mapě 1030.1 
V UAP jsou uvedeny studie urbanistické ověřovací, studie dopravní a studie stanovící 
dopravní podmínky na území MČ Praha 11 zpracované IPR nezapsané do evidence 
územně plánovací činnosti. Dále je zde zmíněna Studie bezbariérového zpřístupnění 
stanice metra Roztyly objednatele Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 
MČ Praha 11 s těmito studiemi nebyla seznámena, tyto studie nebyly konzultovány ani 
v rozpracovanosti.  

Bereme na vědomí. 
V rámci 4. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy bude  
přehled studií, zpracovaných pro jednotlivé MČ, 
přepracován, doplněny chybějící údaje o studiích 
pořízených městskou částí, datu odevzdání, 
závěrech projednání atd. 
Informace o zpracované Studii bezbariérového 
zpřístupnění stanice metra Roztyly byla pouze 
přebrána od objednatele - Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a.s. Průběh pořízení byl plně v 
kompetenci objednatele. 

 

   Ke „Studii revitalizace lokality Háje“ objednané MČ Praha 11 uvádíme, že její projednání 
orgány MČ Praha 11 (RMČ a ZMČ) bylo připraveno na jaře 2014, avšak neuskutečnilo se. 

Bereme na vědomí. 
V příští aktualizaci bude seznam studií 
aktualizován s ohledem na výsledky projednání 
MČ. 

 

   MČ Praha 11 má dále zpracovány dvě dopravní studie na vybraná území Háje – jih 
 a Chodov – sever z roku 2012 a 2013 jsou zveřejněny na 
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/koncepce-dopravy/dopravni-studie/. 
Závěry těchto studií, nicméně, nebyly novým zastupitelstvem MČ Praha 11 zatím 
odsouhlaseny. 

Bereme na vědomí. 
V případě, že budou uvedené studie 
odsouhlaseny ze strany MČ, žádáme o jejich 
poskytnutí pro využití jako podklad při další 
aktualizaci ÚAP. 
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   Ke kapitole 1131 – Problémy celoměstské,  Malá ochrana nezastavěných a jinak 
hodnotných ploch 
Problém představují též změny doplňkové funkce zeleně v rámci stabilizovaných území 
na funkci hlavní například v území s bytovou zástavbou. Hrozí tak zánik parků  
v rámci zastavitelných ploch. Vymahatelná ochrana přes koeficienty zeleně  
v těchto územích chybí. Území, které slouží v území obdobně jako veřejná zeleň  
v rámci širšího území specifikovaného územním plánem, by mělo být vždy  
z pohledu územního plánu územím nezastavitelným. Důvodem je, aby byla 
vymahatelným způsobem chráněna i veřejná zeleň v měřítku pod rozlišením ploch 
územního plánu. 

Požadavek je mimo možnosti ÚAP. 
Doporučujeme jej směřovat ke zpracování ÚPD.  
Požadavek se týká regulace využití zastavěného 
území, tzv. stabilizovaných ploch a měl by být 
uplatněn a řešen v územně plánovací 
dokumentaci – ÚP hl.m. Prahy, regulační plány a 
územní rozhodnutí. 
Do ÚAP hl.m.Prahy není možné, kromě rozboru 
udržitelného rozvoje území zapracovat.  
 

 

   3) K výkresové části obecně 
Ve všech výkresových podkladech není aktualizovaná podkladová katastrální mapa. 
Zejména není zohledněna dokončená zástavba na území mezi ulicemi Mírového hnutí a 
Blažimskou (např. nové stavby spol. SKANSKA a.s. a sportovní zařízení Jedenáctka VS) a 
zástavba a objekty před dokončením Obytného souboru Milíčov u ulice Jurkovičova. S 
tím souvisí nesprávné uvedení jevů a údajů ve výkresech. 
 

Připomínka MČ Praha 11 bude do 3. aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy zapracována. 
Ve všech výkresech je zpřesněna datace a zdroj 
použité podkladové mapy. Pro výkresy byly 
použity následující podklady: 
Výkresy v měřítku 1: 25 000 - Soubor 
kartografických prezentací (stav 2013) - zdroj 
IPR Praha 
Výkresy v měřítku 1: 10 000 - Digitální 
katastrální mapa a Účelová katastrální mapa 
(stav 6/2014) - zdroj ČÚZK  
Výkresy v měřítku 1: 5 000 - Digitální katastrální 
mapa a Účelová katastrální mapa (stav 6/2014) 
a Technická mapa (stav 7/2013) - zdroj ČÚZK, 
IPR Praha 
Stav katastrální mapy v oblasti mezi ulicemi 
Mírového hnutí a Blažimskou odpovídá stavu, 
prezentovaném na stránkách ČUZK, např. 
pomocí Nahlížení do katastru nemovitosti.  

 

   4) K jednotlivým výkresům 
K výkresu 115 – Zemědělský půdní fond 
Není jasný důvod vymezení zemědělské půdy včetně tříd její ochrany v zastavěných 
územích, kde ve skutečnosti tato půda již není. 

Bereme na vědomí. 
Bonitní půdně ekologické jednotky a třídy 
ochrany, vyskytující se na území hl.m. Prahy, 
jsou poskytovatelem údajů o zemědělském 
půdním fondu zpracovány pro celé správní 
území, tj. včetně zastavěného území. 
Zpracovatel postupoval v souladu s platnou 
legislativou, zákonem 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, a použil data z katastru nemovitostí a 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. I 
zastavěný pozemek může mít ochranu ZPF, 
pokud nedošlo k jeho vyjmutí ze ZPF. 

 

   K výkresu 144 – Kvalita ovzduší 
Ve výkresu je zmapována průměrná roční koncentrace NO2. Z hlediska kvality ovzduší je 
nezbytné v UAP doplnit sledování dalších ukazatelů, resp. znečišťujících látek, které mají 
zákonem o ochraně ovzduší stanovený závazný limit - jedná se zejména o roční 
průměrné imisní koncentrace částic prachu PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu, jakožto 
ukazatele karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, a dále krátkodobé 
imisní koncentrace PM10 a NO2, tedy znečišťující látky produkované z automobilové 
dopravy. 

Připomínce nelze vyhovět. 
V rámci přehlednosti a srozumitelnosti bude 
předložen výkres průměrných ročních 
koncentrací PM10. Ostatní grafické znázornění 
ukazatelů znečištění ovzduší jsou uvedeny v 
textové části a na internetové adrese Atlasu 
životního prostředí 
http://w w w .geoportalpraha.cz 
Pro modelové hodnocení imisí benzo(a)pyrenu 
chybí vstupní data a parametry pro modelování 

 

 

http://www.geoportalpraha.cz/
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příspěvků z lokálního vytápění a dalších zdrojů. 
Modelové hodnocení koncentrací 
benzo(a)pyrenu nemá zpracovatel k dispozici. 
Požadavku MČ Praha 11 nebude vyhověno. 

 

   K výkresu 145 – Hluková zátěž 
Jsou uvedeny pouze noční hodnoty, hladiny hluku pro denní hodnoty nejsou v ÚAP 
uvedeny. Je tedy nezbytné doplnit ÚAP i o ekvivalentní hodnoty akustického tlaku v 
dB(A) i pro denní období. 

V rámci zjednodušení a zpřehlednění kapitoly 
týkající se hlukové zátěže, zpracovatel zvolil jako 
hlavní a jediný popisný deskriptor hlukového 
zatížení na území hl. m. Prahy ekvivalentní 
hladinu akustického tlaku A pro noční dobu, kde 
je hygienický limit nižší, tj. přísnější. Ukazatel 
noční hladiny akustického tlaku je průkaznější při 
vyhodnocování rušení a obtěžování obyvatelstva 
hlukem. 
Bude řešeno v další aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 

 

   Výkres 226 - Relativní výšky hladin zástavby v rastru 100 x 100m 
Výkres je v rámci sídlištní zástavby takového charakteru, jaký mají sídliště Jižní Město I a 
Jižní Město II málo využitelný. Zástavba, na rozdíl od výškové unifikace stanovené např. 
městskou třídou či zástavbou rodinných domů, je zde založena na úplně jiném 
kompozičním principu, a to střídavém rozložení hmot (např. kvádrů) nižších, vyšších, 
ložených na pás či na výšku atp. Relativní průměrná výška budov ve čtverci nevypovídá 
pravdivě o území a při navrhování staveb nebo jejich změn je třeba respektovat prvotně 
kompozici hmot okolí. Průměrnou výšku okolních budov lze použít pouze jako podpůrný 
ukazatel.  

Bereme na vědomí. 
S komentářem využitelnosti výkresu 226 - 
Relativní výšky hladin zástavby v rastru 
100x100m pro sídlištní zástavbu souhlasíme. 
Pro charakteristiku výškových hladin zástavby 
lze dle potřeb využít více způsobů zobrazení - ať 
už se jedná o zjištění podlažnosti, absolutních 
výšek ovlivňující uplatnění objektu v kontextu 
terénu, relativních výšek samotných objektů i 
zcela konkrétní výškové podmínky 
charakterizované výškou obvodových linií střech. 
Relativní výšky jsou ve schématu, absolutní 
výšky ve výkresu. 
Všechny tyto způsoby UAP obsahují a dle typu 
struktury umožňují zvolit nejúčelnější zobrazení 
hladin zástavby ve vazbě na její strukturu. 

 

   K výkresu 231 – Partery 1 
s je mimo měřítko územního plánu a není úplný. Vzhledem k průběžnému vznikání a 

zanikání komerčních jednotek nelze tento stav spolehlivě podchytit. Parter též nelze 
podchytit bodem, např. parter pochozí zóny Háje, pochozí zóny směrem jižním od OC 
Chodov nebo podél Opatovské ulice, které tvoří linii. Bylo by vhodné stanovit si 
hierarchii a vhodným způsobem zobrazit pouze ty nejvýznamnější. 

Bereme na vědomí.  
Výkres vždy obsahuje informace k určitému 
datu, což lze využít i pro sledování změn v 
území. Předmětem výkresu Partery je popis 
parteru v užším slova smyslu, tj. využité přízemí 
objektů přístupné z veřejného prostoru. Sleduje 
se nebytové využití přízemí (případně suterénu a 
1. patra) objektu samostatně přístupné z 
veřejného prostoru ulice (pasáže, průchodu, 
podchodu, vestibulu, vnitrobloku apod.), tzn. jak 
se přízemí objektů chovají ve vztahu k 
veřejnému prostoru.  
Zpracovatel si je vědom proměnlivosti obchodu a 
služeb (zejména parterů), zaměřuje se hlavně na 
monitoring fyzického prostředí, které může být 
plněno různými aktivitami a v součtu globálního 
zobrazení dobře zobrazuje živost veřejných 
prostorů ve městě.  
Tento celoměstský pohled byl zejména při 
podrobném mapování aktivit sledován. Takto 
detailní informace budou v dalším aktualizačním 
cyklu UAP dále interpretovány ve vztahu k 
uličním prostorům a hierarchii veřejných 
prostranství.   
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V současné době probíhá aktualizace datové 
vrstvy parterů, stávající výkres na základě 
nových zjištění opraven a doplněn v 
samostatném režimu současného stavu. 
Bude prověřeno v samostatném režimu v datech 
současného stavu a vypořádáno v další 
aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 

   K výkresu 232 – Ploty a bariéry 
Výkres plotů a ohrad je mimo měřítko územního plánu. Tyto stavby mohou být 
jednoduše postaveny či odstraněny. Vyznačeny by měly být pouze větší areály (např. 
školy atp.). V UAP by měly být zaznamenány takové bariéry, které skutečně závažně 
omezují nebo znemožňují prostup nebo průjezd územím (např. vodoteče, komunikace v 
zářezu či násypu, protihlukové stěny, terénní hrany, nevhodně situované stavby atp.). 
Takovéto bariéry na území MČ Praha 11 jsme vyznačili v aplikaci v rámci akce „Rozvaha 
o území městské části“. Tyto údaje nebyly v UAP využity.  

Nebude vyhověno. 
V daném případě se nejedná o zobrazení 
přílišného detailu zpracování, výsledkem je 
hledaní správného vymezení veřejně 
přístupného a nepřístupného území, tak aby bylo 
možné správně zobrazit veřejná prostranství. 
Jedním z významných ale dosud málo 
zdůrazňovaných témat je prostupnost území, 
která souvisí s vymezením veřejných 
prostranství a jejich využitelnosti pro volný pohyb 
lidí a zboží. 
Navrhovaný výběr je pouze jednou z možných 
analýz na téma bariér v území, která může být v 
dalších aktualizacích UAP dále rozvíjena a dle 
hierarchie a měřítka zobrazena, včetně využití 
podkladů od městských částí. 
Výsledky „Rozvahy o území městské části“ 
neboli strategické koncepční rozvahy, jejíž cílem 
bylo aktualizovat znalosti o územních 
příležitostech, možnostech a záměrech 
městských částí, byly zpracovávány postupně, 
jak byly k dispozici od jednotlivých městských 
částí. Zfinalizování informací za celé území 
Prahy, se kterým UAP pracují, bylo díky tomu k 
dispozici až po odevzdání územně analytických 
podkladů. Informace budou prověřeny ve vztahu 
k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v příští aktualizaci. 

 

   K výkresu 232 – Veřejná prostranství, uliční síť 
Ve výkresu není zakresleno Pošepného náměstí. Zelený pruh v ulici U Kolonie není 
náměstí. Uliční síť na území MČ Praha 11 je aktuálně zakreslena v nové cyklomapě z 
května 2014. 

Připomínky MČ Praha 11 budou řešeny 
následovně : 
- jedná se o výkres 231 veřejná prostranství, 
uliční síť náměstí Pošepného bude doplněno 
- zelený pruh v ulici U kolonie ponecháváme jako 
prostranství 
- cyklomapa bude využita pro další aktualizaci 
UAP 

 

   K výkresu 332 – Současný stav využití území 
K tomuto výkresu se vztahují všechny ostatní připomínky uplatněné k jednotlivým 
kategoriím rozpracovaným v samostatných výkresech, neboť shrnuje všechny jejich 
chyby a nepřesnosti. Těmi jsou např. vyznačení staveniště na místě Obytného souboru 
Milíčov a Jedenáctky VS nebo vyznačení parku na neurčitelné ploše kolem stanice metra 
Opatov a  podél jižní strany Opatovské ulice u stanice metra Háje. Barva legendy u 
produkce nerušící a obchodní a administrativní centra je totožná, což je zavádějící. 

Požadavky budou prověřeny v samostatném  
režimu v datech současného stavu a vypořádány 
v další aktualizaci ÚAP : 
- (1. věta) bereme na vědomí 
- výkres 332 - Současný stav využití území je  
základní informační bází, další tématické 
výkresy jednotlivých městských systémů v něm 
podchycených jsou jejich odvozeninami. Řada 
nepřesností v současném stavu je často 
způsobena konzervací informací k datu 
zpracování průzkumu (2012/polovina roku 2013) 
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prezentovaných ve výkresu. Jejich aktualizace 
doposud neprobíhá kontinuálně, a bude 
předmětem dohod na způsobu práce s daty a 
podkladovými mapami (podkladová digitální 
technická mapa není v současné době 
aktualizována, proto nelze s požadovanou 
přesností zachytit změny v území). V některých 
případech jsou zachycena staveniště, kde již 
výstavba proběhla. Pokud se týká ploch kolem 
stanice metra Opatov a u stanice metra Háje, 
jsou zařazeny do parkově upravených ploch tak, 
jak umožňuje metodika a legenda současného 
stavu využití území. Vyšší charakterová 
rozmanitost typů sídlištního založení není 
možná, mohla by však být předmětem 
podrobnějšího rozboru sídlišť v rámci některých 
samostatných rozborů nebo dalších aktualizací 
ÚAP. 
- neakceptujeme - barva legendy u produkce 
nerušící a obchodní a administrativní centra je 
rozdílná a ve výkresu čitelná, nerozumíme 
připomínce. 

   K výkresu 421 –Vlastnické poměry 
Výkres vlastnických vztahů nemůže být aktuální již ani v době vydání UAP. 

Bereme na vědomí.  
Výkres vlastnických vztahů obsahuje údaje 
aktuální k době zpracování příslušné aktualizace 
ÚAP hl.m. Prahy, tzn. v ÚAP 2014 obsahuje 
údaje k 31.5.2014. 

 

   K výkresu 600 – Doprava a 632 – Cyklistická doprava 
Ve výkresech vyznačené cyklistické trasy by měly být uvedeny dle nové cyklomapy MČ 
Praha 11 z května 2014. 

Cyklomapa MČ Prahy 11 bude použita jako 
podklad pro úpravu příslušného výkresu ÚAP v 
rámci příští aktualizace ÚAP. 

 

   K výkresu 610 – Komunikační síť a doprava v klidu 
Výkres obsahuje nepřesnosti. MČ Praha 11 má zpracovanou Studii koncepce dopravy v 
klidu na území MČ Praha 11 z roku 2011, v níž je stávající stav stále aktuální  
a obsahuje mj. přehled parkovišť a garážových domů. Studii máme na  
http://www.praha11.cz/cs/rozvoj-a-regenerace/koncepce-dopravy/reseni- dopravy-v-
klidu/koncepce-reseni-dopravy-v-klidu.html. Řešení navrhovaná touto studií nebyla 
novým zastupitelstvem MČ P11 zatím odsouhlasena. 

Bereme na vědomí. 
V případě, že budou uvedené studie 
odsouhlaseny ze strany MČ, žádáme o jejich 
poskytnutí pro využití jako podklad při další 
aktualizaci ÚAP. 

 

   K výkresu 620 – Městská hromadná doprava  
Schéma provozu autobusů MHD na území MČ Praha 11 není aktuální. Chybí vyznačení 
zastávek Litochlebské náměstí (před kruhovým objezdem u ulice Türkova), Ke 
Kateřinkám (u ulice Opatovská), U Modré školy (jednosměrná zastávka u Komunitního 
centra), Háje (u ulice Opatovská pod lávkou ke stanici metra Háje). Schéma by mělo být 
aktualizováno dle podkladů organizace ROPID. 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Jedná se o data poskytovaná organizací ROPID. 
Data jsou aktuální k termínu zpracování 
příslušné části dokumentu. 
 

 

   K výkresu 631 – Pěší doprava  
Ve výkresu zobrazená síť pěších komunikací je nepřesná, zbytečně podrobná v rámci 
měřítka územního plánu a nejsou uvedena všechna mimoúrovňová křížení (podchody a 
lávky). 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Obsah podkladů vychází z nejpodrobnějších 
údajů o území, která jsou pro celé území hl. m. 
Prahy k dispozici, podrobnost 
popisné a analytické části však zůstává na 
úrovni takového územního detailu, který 
odpovídá přibližně podrobnosti územního plánu 
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hl. m.Prahy, pro který je tento dokument také 
jedním ze základních vstupů.  
Základním měřítkem zobrazených dat je 1 : 5 
000, tomu odpovídá podrobnost zpracování i 
odvozené výstupy pro měřítko 1 : 10 0000 a 1 : 
25 000. Chybějící podchody, lávky budou 
doplněny. 
K nahlížení na podrobné informace pomůže v 
budoucnosti uvažovaná internetová prezentace 
informačního systému prostorových dat 
(uváděná také jako Atlas 5 000). V uceleném 
rozsahu očekáváme posléze spolupráci MČ na 
aktualizaci dat. 
Bude řešeno v příští aktualizaci ÚAP hl.m. 
Prahy. 

   K výkresu 741 – Odpadové hospodářství 
V ulici Nad Opatovem se již nenachází zařízení nakládající s nebezpečným odpadem 
vyznačené ve výkresu. 

Jedná se o data od externích poskytovatelů, 
bude prověřeno a případně opravená data 
využita ve 4. aktualizaci ÚAP. 

 

   K výkresu 820 – Obchod a služby 
Ve výkresu jsou nesourodě zobrazeny obchody, služby, ubytování, administrativa. Není 
zřejmé, na základě jakého klíče (vlivu na okolí, rozlohy, druhu podnikání, obratu, 
návštěvnosti, spádovosti atp.) jsou údaje zobrazeny. Chybí nové stavby spol. SKANSKA 
a.s. a Jedenáctka VS na území mezi ulicemi Mírového hnutí a Blažimská. Z většího 
uskupení obchodů a služeb chybí např. pasáž ve vestibulu stanice metra Opatov. 
Vzhledem k průběžnému vznikání a zanikání obchodů a služeb na sídlišti či v rodinných 
domech, nelze tento stav spolehlivě podchytit. Bylo by vhodné stanovit si hierarchii 
sídel podnikání či provozoven (popř. větší uskupení) a nezobrazovat nesledovatelné jevy 
mimo rozlišení v rámci měřítka územního plánu. 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Jako ke všem připomínkám k výkresům řady 800 
jde o zvolenou metodiku prezentace dat a 
informací v současném stavu využití území v 
různých tematických výkresech a v různých 
měřítcích. Zobrazení ve výkresu 820 - Obchod a 
služby vychází ze současného stavu, zobrazuje 
plochy a objekty vyjádřené v kategoriích pro 
měřítko 1 : 25 000 - administrativa, komerční 
služby, obchodní centra, obchody, ubytování, 
stravování, výstaviště, kongresová centra, 
multifunkční arény a stadiony - které jsou 
odvozeny z informací současného stavu v 
podrobnosti 1 : 5000.  
U ploch a objektů polyfunkčních jsou 
odpovídající polyfunkce zobrazeny body. 
Kombinace ploch a bodů může vyvolávat 
nepřesnosti ve vnímání rozložení komerčních 
ploch, které je při jednodušším zobrazení v 
současném stavu využití území čitelné. Způsob 
zobrazení bude předmětem dalšího prověření a 
upraven v další aktualizaci UAP. 
Nové stavby (spol. SKANSKA a.s. a Jedenáctka 
VS na území mezi ulicemi Mírového hnutí a 
Blažimská) nebyly v době průzkumu ještě 
realizované a do uzávěrky dat ÚAP 2014 nebyl k 
dispozici mapový podklad; jejich doplnění bude 
předmětem aktualizace současného stavu 
využití území. Jedenáctka VS jako důležitý prvek 
vybavenosti města bude provizorně zapracován.  
V rámci sledování parterů je zachycena i pasáž 
ve vestibulu metra Opatov (výkres 231 - 
Partery), výskyt parterů je v současné době 
aktualizován. 
Zpracovatel si je vědom proměnlivosti obchodu a 
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služeb (zejména parterů), zaměřuje se hlavně na 
monitoring fyzického prostředí, které může být 
plněno různými aktivitami a v součtu globálního 
zobrazení dobře zobrazuje živost veřejných 
prostorů ve městě. Tento celoměstský pohled byl 
zejména při podrobném mapování aktivit 
sledován.  
Podrobnější mapování v hierarchii potřeb 
Metropolitního plánu (v případě obchodu a 
administrativy kapacit pronajímatelných ploch) je 
sledováno metodou samostatných databází 
občanského vybavení. 

   K výkresu 840 – Péče o tělo 
Není zřejmé, na základě jakého klíče (vlivu na okolí, rozlohy, druhu, vybavení, 
oblíbenosti) jsou údaje zobrazeny. Některá srovnatelná zařízení zobrazena jsou  
a jiná nikoliv (zejména menší nevybavená hřiště). V mapě dále některá zařízení chybí, 
např. Jedenáctka VS, herna stolního tenisu Brandlova č.p. 1386 nebo sportoviště u škol, 
která jsou veřejně využívána. Bylo by vhodné stanovit si hierarchii a nezobrazovat 
nesledovatelné jevy mimo rozlišení v rámci měřítka územního plánu. 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Připomínka bude prověřena v datech 
současného stavu využití území, z nichž je 
generován (nejen)výkres 840 - Péče o tělo, a 
vypořádána v další aktualizaci ÚAP. Sběr dat 
současného stavu využití území pro 3.aktualizaci 
ÚAP byl ukončen v roce 2013, takže řada 
posledních realizací (Jedenáctka VS, přestavba 
kotelny na hernu stolního tenisu) již nebyla 
zachycena. Sběr dat pro projekt současného 
stavu je však neustálým procesem. Způsob 
znázornění sportovišť u škol bude řešen v 
datech současného stavu využití území na 
území celé Prahy, jde o důležitou součást fondu 
sportovních i rekreačních příležitostí města.   
Obsah výkresu 840-Péče o tělo je odvozen z 
metodiky/f ilosofie zpracovatele metropolitního 
plánu, kde skupina "Péče o tělo" zahrnuje sféry 
lidských činností spojených s tělesnou 
schránkou od správy přes zdravotní péči až ke 
sportovním aktivitám, které současně tvoří 
přechodový prvek do jiné skupiny, skupiny 
"Rekreace". Z tohoto důvodu jsou data se 
sportovními areály prezentovány 2x, tj. ve dvou 
výkresech č.840. Ve výkresu 840 - Péče o tělo 
jsou všechny sportovní areály znázorněny bez 
hierarchie jednou barvou jako "sportovní areály", 
ve výkresu 840-Rekreace jsou znázorněny spolu 
s různými typy rekreačních využití. 

 

   K výkresu 840 – Rekreace (i výkres 120 – Krajina) 
Ve výkresu je téměř veškerá plocha (neupravená, zatravněná, zatravněná v kombinaci 
se vzrostlou zelení) mimo plochu zastavěnou budovami a komunikacemi globálně 
označena jako „Rekreační areály a osady“. Mj. např. i plochy neurčitého využití okolo 
stanice metra Opatov a u stanice metra Háje jižně od Opatovské ulice. Sídlištním 
plochám je třeba dát hierarchii z hlediska využívání a možností veřejného způsobu 
užívání prostoru (veřejné, poloveřejné, polosoukromé, případně soukromé). Teprve 
potom lze část z nich vyčlenit a stanovit, které z nich slouží skutečně pro rekreaci. V 
mapě chybí zástavba Obytného souboru Milíčov  
u Jurkovičovy ulice a aktuální stav území mezi ulicemi Mírového hnutí  
a Blažimská.  

K odstavci "Volná plocha (neupravená, 
zatravněná, zatravněná v kombinaci se vzrostlou 
zelení...." - připomínku neakceptujeme. "Volná 
plocha ...se zelení" je globálně označena nikoli 
jako "Rekreační areály a osady", ale jako "Parky, 
hřbitovy, parkově neupravené plochy", v 
barevném odstínu podobném, jako je použit pro 
skupinu ploch "Rekreační areály a osady". V 
případě volných ploch se zelení na sídlišti se 
povětšinou jedná o "parkově upravené plochy", 
které podle metodiky tvůrců Metropolitního plánu 
patří do společného rekreačního území. 
Ve výkresech 1:25 000 je použita hrubší 
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struktura legendy popisu současného stavu 
využití území, podrobnější struktura je použita v 
ukázkách výkresů měřítka 1:5 000. Barevná 
podobnost skupin ploch je bohužel poplatná 
ústřednímu motivu popisu území, kde pro celou 
skupinu ploch území rekreačního je použita jen 
velmi úzká škála barev ve vztahu k pojetí 
Metropolitního plánu; v podrobnějším měřítku je 
každá plocha kromě barvy označena též kódem, 
takže k záměně nedojde. 
Stanovení hierarchie z hlediska využívání a 
možností veřejného způsobu užívání prostoru 
(veřejné, poloveřejné, polosoukromé, případně 
soukromé)je rozsáhlým rozborem, který se 
postupně připravuje v rámci projektu 
současného stavu využití území; výstup může 
být prezentován v rámci 4. aktualizace ÚAP.  
K chybějícím obytným souborům a aktuálnímu 
stavu území poznamenáváme, že bude 
vypořádáno v samostatném režimu popisu 
současného stavu území Prahy a zapracováno 
do 4.aktualizace ÚAP.  
Popis současného stavu je živým projektem, u 
něhož se počítá s průběžnou aktualizací; sběr 
dat pro 3.aktualizaci ÚAP byl však ukončen v 
roce 2013, takže řada posledních realizací již 
nebyla zachycena (kromě jiného i proto, že nebyl 
k dispozici mapový podklad).  

   K výkresu 1120 – Hodnoty území 
Ve výkresu by měly být doplněny parky dle doplnění rozvahy, které jsme zaslali IPR dne 
09.12.2013. Není jasný důvod vymezení zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany v 
zastavěných územích, např. v území sídliště Jižní město II. 

Výsledky "Rozvahy o území městské části", 
neboli strategické koncepční rozvahy, byly 
zpracovávány postupně, jak byly k dispozici od 
jednotlivých městských částí. Zfinalizování 
(sumarizace, roztřídění, vyhodnocení, apod) 
informací za celé území Prahy bylo díky tomu k 
dispozici až po uzávěrce sběru dat a informací 
územně analytických podkladů. Informace budou 
prověřeny, včetně tématu parků, ve vztahu k 
pojetí ÚAP v jejich příští aktualizaci. 
Bonitní půdně ekologické jednotky a třídy 
ochrany, vyskytující se na území hl.m. Prahy, 
jsou poskytovatelem údajů o zemědělském 
půdním fondu zpracovány pro celé správní 
území, tj. včetně zastavěného území. Třídění 
těchto údajů podle zastavěného/nezastavěného 
území by bylo samoúčelné. 

 

   K výkresu 1130 – Problémy v území 
Jako „křehké území“ by měla být doplněna území mezi ulicemi Roztylská – Na Jelenách 
– Brněnská, mezi ulicí Výstavní a nádrží Hostivař a širší území okolo stanice metra 
Roztyly.  
 
 
V rámci připomínek MČ Praha 11 ke konceptu (tč. zrušeného) územního plánu jsme 
požadovali budoucí využití těchto území prověřit studií. Jako střet urbanistického 
záměru s limity by měl být doplněn Obytný soubor Výstavní II, administrativní budovy 

- požadavek neakceptujeme - křehká území byla 
do výběru zahrnuta na základě významu plochy 
v celoměstském kontextu, na území městské 
části Praha 11 např. část související s územím K 
22 Trojmezí . Další území se dotýká spíše 
lokální problematiky, nebo nesplňuje podmínky 
pro zařazení. 
- požadavek neakceptujeme - doporučené střety 
záměrů s limity k zařazení odpovídají dle 
klasif ikace ÚAP zařazení mezi projekty, které již 
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PRAGUE EYE TOWERS,  záměr Nový Opatov a Areál Praha West Investment, k.s., Obytný 
soubor Na Výhledu. 

není nutno prověřovat.  
Všechny uvedené záměry jsou prověřovány v 
procesu EIA. 

22.12.2014 P12 31776/2014 OKS 
MHMP 1802109/14 

Městská část Praha 
12 
Odbor kancelář 
starosty 
Ing.Michal Pajskr 
(architekt městské 
části) 

( usnesení RMČ Praha 12 R-002-012-14 z 15.12.2014) 
1. bere na vědomí 
informaci o zpracování 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy, 

Bereme na vědomí.  

   2. požaduje 
do 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy  
2.1.1. aktualizovat současné zatížení města hlukem ve výkresu č. 145 /Hluková zátěž/, 

zejména s ohledem na zprovoznění jihozápadního úseku Pražského okruhu a 
jeho dopadu na změny intenzit dopravy v navazující komunikační síti, 

Bude řešeno v další aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 
Data jsou převzata z Vyhodnocení vlivu 
konceptu územního plánu hl. m. Prahy na 
akustickou situaci zpracované v říjnu 2009, 
pracuje proto s daty z roku 2009. Novější 
hlukové zatížení není k dispozici.  

 

   2.1.2. doplnit do výkresu č. 1130 /Problémy v území/ grafické označení Točné, části 
Cholupic vč. Cholupického vrchu a části Komořan jakožto oblastí bez veřejné 
kanalizace, 

Připomínka bude zapracována. 
Točná, část Cholupic a část Komořan budou ve 
3.aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy doplněny jako 
oblasti bez splaškové kanalizace do textové části 
oddílů 700 Technická infrastruktura a 1100 
Hodnoty a problémy (včetně MAPA/1132.2).  
V grafické části bude doplněno do výkresu 1130 
Problémy v území. 

 

   2.1.3 aktualizovat informace uvedené v kapitole 600 - Dopravní infrastruktura o letišti 
Točná, neboť se již nejedná o letiště, které by mělo plnit úlohu pražské základny 
sportovního létání a centra letecké výuky i leteckých služeb, ale naopak v 
souvislosti se změnou vlastníka by mělo být provozováno jako letiště klubového 
charakteru s významným poklesem počtu vzletů a přistání letadel, 

Připomínka bude do 3. aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy zapracována. 
Text týkající se letiště Točná bude ve smyslu 
připomínky upraven. 

 

   2.1.4. zapracovat přemístění nadzemního vedení VN a VVN z lokality u ul. Do Lipin 
z důvodu jejich kolize s obytnou zástavbou, nebo alespoň jejich přemístění do 
země. 

Nelze vyhovět, není předmětem řešení v ÚAP, 
které nepředkládají návrhy řešení. Požadavek 
bude předán zpracovateli ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu). 
Vedení VVN byla zřizována (jižní koridor roku 
1947, severní 2001) jako stavby ve veřejném 
zájmu v souladu s právními předpisy platnými v 
době jejich výstavby (elektrizační zákon, 
energetický zákon) a jsou součástí platného ÚP 
hl.m. Prahy. Vedení VN se v lokalitě 
nenacházejí. 

 

8.1.2015 398/2015 
MHMP  

Městská část Praha 
16 
Ing. Milan Bouzek 

Žádáme Vás o úpravu hranic centra naší Městské části Praha 16 dle přiložené situace. 
Důvodem této úpravy je snaha zahrnout do centra Radotína i historickou část v okolí 
školy a kostela, část náměstí Osvoboditelů, kde je náš kulturní dům Koruna a oblast 
bývalé továrny Janka, která je v územním plánu zahrnuta do smíšené zástavby a  
předpokládá se likvidace továrních budov a výstavba bytové zástavby. 
 

Připomínka bude vypořádána ve 4. aktualizaci 
ÚAP.  
Ve 3. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy 2014 se 
vymezením a definováním center nijak 
nepracovalo, pouze v kapitole 313 byla 
poskytnuta informace o jejich definování a 
vymezení v ÚAP 2012, doplněná jednoduchým 
schématem MAPA313.1 v textu kapitoly.  
Jakým způsobem bude upřesněna problematika 
center v příští aktualizaci, vyplyne v návaznosti 
na potřeby připravovaného nového územního 
plánu hl. m. Prahy. 

 

   Naše městská část připravuje v současné době výstavbu Centra Radotín v prostoru mezi Viz vyhodnocení předchozí připomínky.  
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Radotínským potokem a objektem supermarketu Albert, jehož dominantou bude 
centrální náměstí. Tato plocha je rovněž do plochy centra zahrnuta. 

Požadavek MČ Praha 16 bude řešen v další 
aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 

25.11.2014 ÚMČP 17 
018373/2014/OÚRI/TI 
MHMP 1686463/2014 

Městská část Praha 
17 

Na základě projednání v Radě MČ Praha 17 ze dne 12.11.2014 a usnesení RMČ 
000544/2014 bere informaci o zpracování 3.aktualizace ÚAP hl.m. Prahy na vědomí s 
tím, že nejpozději do 60 dnů ode dne doručení je možné uplatnit u pořizovatele své 
písemné připomínky. 

Bereme na vědomí.  

28.1.2015 Č.j.532/2015 
MHMP 136389/2015 

Městská část Praha 
19 
Zástupce starosty  
Ing. Vladimír Olmr 

Městská část se seznámila s 3. aktualizací Územně analytických podkladů hl.m. Prahy 
2014, projednala je a má k nim tyto připomínky : 
- výkres č. 142/3 – vzhledem k podané změně územního plánu Z2809/00 žádáme o 

vypuštění propojovací komunikace Letňany – Kbely; 
- s ohledem na zrušení historického jádra v městské části  Praha 19, žádáme o jeho 

vypuštění z výkresové dokumentace – např. výkres č.1120 a č.910 
-  

Došlo po termínu. 
Požadavky budou řešeny v další aktualizaci ÚAP 
hl.m. Prahy. 

 

29.12.2014 MCP20 
017491/2014/OVUR/Har 
MHMP1815961/2014 

Městská část Praha 
20 
Odbor výstavby a 
územního rozvoje 
Vedoucí  
Ing. Richard Měšťan 

1. V analytické části není dostatečně zmíněn problém vyčerpané kapacity pobočných 
čistíren odpadních vod, včetně pobočných čistíren Čertousy a Svépravice (např. zcela 
chybí tento problém jako slabá stránka ve SWOT: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA). 

Připomínka bude zapracována.  
Do oddílu 700 Technická infrastruktura bude 
mezi přetížené ČOV doplněna ČOV Svépravice 
(včetně MAPA/712.1) a problém přetížených 
ČOV uveden také mezi slabé stránky SWOT 
analýzy. Problém nedostatečné kapacity 
lokálních ČOV na území Prahy se týká celkem 
12 čistíren. Dále tento fakt bude opraven v 
oddílu 1100 Hodnoty a problémy. 

 

   2. Požadujeme doplnit mezi problémy i stále chybějící odkanalizování nezanedbatelné 
části zástavby MČ Praha 20 (lokalita při ul. V Slavětíně, Na Svěcence, Do Svépravic, Ve 
Žlíbku při hranici s katastrálním územím Běchovic – jižní výběžek Horních Počernic a 
lokality Sychrova na východě MČ Praha 20) a mezi oblasti bez veřejného vodovodu 
zahrnout lokality Sychrova na východě MČ Praha 20.  

Připomínka bude zapracována.  
Uvedené oblasti bez kanalizace budou doplněny 
(vyjma oblasti Sychrova) do textové části oddílů 
700 Technická infrastruktura a 1100 Hodnoty a 
problémy (včetně MAPA/1132.2).  
V grafické části bude doplněno do výkresu 1130 
Problémy v území (vyjma oblasti Sychrova). 

 

   3. Požadujeme revizi záplavového území Svépravického potoka na území MČ Praha 20 a 
zohlednění skutečného stavu tohoto vodního toku a skutečného rizika možných záplav; 
v důsledku stavby dálnice D11 byla z jeho horního toku odvedena téměř veškerá voda a 
tomu neodpovídá současně stanovené záplavové území.  

Nebude vyhověno. 
Podnět na změnu rozsahu záplavového území 
není v ÚAP hl.m. Prahy řešitelný, jedná se o 
data externích poskytovatelů údajů/agendu 
jiného subjektu. Požadavek by měl být uplatněn 
u příslušného vodoprávního úřadu, resp. správce 
vodního toku a poskytovatele údajů o ploše 
záplavového území a dalších informací, 
s povodňovým stavem souvisejících.  

 

   4. Požadujeme v posuzování problému četnosti mimoúrovňových křižovatek na již 
zrealizovaném úseku Pražského okruhu mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi 
zohlednit nutnost odvedení dopravy z přilehlých komunikací a z nákupních center na 
nadřazenou komunikační sít; v důsledku zrušení předmětných křižovatek hrozí zvýšení 
dopravního zatížení okolních komunikací! 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
Pravděpodobně se jedná o stávající MÚK 
Chvaly, kterou i s ohledem na důvody uvedené v 
připomínce považujeme za důležité zachovat.  

 

   5. Požaduje doplnit či upravit následující výkresy, (případně doplnit i do textové části): 
 
• 231 Partery - uvést do souladu se skutečným stavem počet komerčních jednotek 
(značeno fialovým trojúhelníkem) u spol. Lidl na pozemku parc. č. 4468/48 v k.ú. Horní 
Počernice 
 

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Bude prověřeno v rámci příští aktualizace datové 
vrstvy parterů a opraveno spolu s dalšími 
připomínkami v rámci samostatného režimu 
současného stavu využití území. 

 

   • 231 Veřejná prostranství - uliční síť - zvážit vyznačení centrálního prostoru sídliště 
"FMV I." (černým obdélníkem - náměstí, náves, prostranství) - pozemek parc. č. 
2198/74 a okolní v k.ú. Horní Počernice  

Nebude vyhověno. 
Centrální prostor sídliště FMV I pozemek parc.č. 
2198/74 tvoří parkově upravené plochy, hřiště 
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pro dospělé a drobné zázemí, prostor není 
prostorově zdůrazněn, ani se výrazně nevymyká 
běžnému sídlištnímu parteru v okolí. 

   • 231 Veřejná prostranství - uliční síť - zvážit vyznačení prostranství v okolí nového 
dětského hřiště u ul. Bártlova (černým obdélníkem - náměstí, náves, prostranství) - 
pozemek parc. č. 4059 v k.ú. Horní Počernice  

Nebude vyhověno. 
Určitá veřejná prostranství zdůrazňujeme pouze 
v případě, že se výrazně vymykají pojetím a 
užíváním ostatním prostranstvím a mají pro sídlo 
vyšší význam než lokální. Pozemek parc.č. 4059 
tvoří parkově upravené plochy s vodotečí, 
prostor není prostorově ani provozně zdůrazněn, 
ani se výrazně nevymyká běžnému upravenému 
parteru v okolí. 

 

   • 232 Střední šířky ulic - zákres uliční sítě neodpovídá současnému stavu (chybí 
vyznačení některý ulic, např. ul. V Lukách, Dandova, Markupova)  

Požadavku nebude vyhověno. 
Výpočet vychází ze stavu území v roce 2013 a 
dále vzhledem k použité metodice určování šířky 
ulic se nepodařilo určit nejtypičtější šířku pro 
všechny ulice. V současnosti vzniká aktualizace 
primárních dat Šířky ulic, kde bude zlepšena i 
metodika výpočtu tak, aby se šířka určila u více 
ulic a v návaznosti na aktualizaci těchto dat bude 
připravena i nová vizuální prezentace v 
celopražském kontextu. 

 

   • 840 Péče o tělo - vyznačení zdravotních služeb na území MČ Praha 20 není aktuální 
(např. chybí vyznačení praktického lékaře v objektu č.p. 609 a gynekologa v objektu č.p. 
634 v k.ú. Horní Počernice)  

Připomínka bude prověřena v samostatném 
režimu v datech současného stavu a vyřešena 
v další aktualizaci ÚAP. 
Zobrazování jednotlivých ordinací je pod 
podrobnost zpracování ÚAP hl.m. Prahy (jde o 
složku velmi proměnnou, v UAP dosud 
nesledovanou), z tohoto důvodu nelze v 3. 
aktualizaci UAP připomínku zohlednit. V 
tématickém výkresu jsou zobrazena 
zdravotnická zařízení v samostatných objektech 
či objektech polyfunkčních, nikoliv všechny 
jednotlivé ordinace.  
Obecně jde o problematiku zobrazování a 
prezentace dat z mapového souboru 
současného stavu využití města v kombinaci s 
oborovými databázemi. K nahlížení na podrobné 
informace pomůže v budoucnosti uvažovaná 
internetová prezentace informačního systému 
prostorových dat (uváděná také jako Atlas 5 000. 

 

   • 910 Limity využití území - chybí vyznačení některých územních rozhodnutí na území 
MČ Praha 20:  
o • "Výstavba areálu Církve bratrské Chvaly" (LRS Chvaly) ze dne 6.11.1996, zn. 

125735/96/OUR/S/Vo na pozemcích parc .č. 2097, 2099, 2100,2101, 3780, 
3781 a dalších, vše v k.ú. Horní Počernice  

Nebude akceptováno.  
Ve výkrese 910 Limity využití území jsou 
vzhledem k omezené platnosti vydaných 
územních rozhodnutí (2 roky) zobrazena pouze 
vybraná územní rozhodnutí, a to vydaná v 
období od 1.1.2012 do 30.7 2014. 

 

   o • „Byty Beranka – stavba číslo: 0209“ (Beranka I) ze dne 17.7.2006, č.j. 
18387/1054/05/06-UR na pozemcích parc. č. 4095/1, 4095/2, 4095/3 a 
dalších, vše v k.ú. Horní Počernice  

Viz výše - vyhodnocení celého požadavku.   

   o • "Tři věže" ze dne 23.8.2011, č.j.: P20/OV/16801/981/2009/Br/23 na 
pozemcích parc. č. 4129/144, 4129/145, 4129/148 a dalších, vše v k.ú. Horní 
Počernice.  

Viz výše - vyhodnocení celého požadavku.  

12.1.2015 MHMP42767/15 Městská část Praha – 1) Část  KRAJINA:  Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána  
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Benice 
Starostka 
Ing. Hana Karasová 

 Doporučujeme zmíněný plán revitalizace Pitkovického potoka navázat na projekt 
dlouhodobých protipovodňových opatření na horním a dolním toku potoka v katastru 
městské části Benice. Plán revitalizace by měl obsahovat technická opatření a krajinné 
změny, které by v budoucnu zamezily, popř. významně snížily riziko "bleskových" 
povodní způsobených mimo jiné odvodněním ploch dokončeného pražského okruhu.  
 
Chceme podpořit zmíněný, prosazovaný  trend převodu zemědělské půdy na zalesněné 
plochy a plochy zeleně a současně tím vytvořit přirozenou prostupnost krajinou pro zvěř 
a živočichy viz sekce 130.  Zejména požadujeme podpoření změn a zalesnění krajinných 
oblastí kolem potoků a polních struh na katastru Benic a vytvoření přírodního 
zalesněného pásu kolem zastavěného území městské části. 

na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Požadavek návaznosti plánu revitalizace na 
projekt dlouhodobých protipovodňových opatření 
není předmětem řešení ÚAP hl.m. Prahy, jedná 
se o návazná opatření.  
Náměty převodu zemědělské půdy na zalesněné 
plochy by měla být uplatněna při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). 
Jedná se o konkrétní návrh naplnění položky 
130 ÚAP hl.m. Prahy, týkající se prostupnosti 
krajiny. 

   2) Část VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Požadujeme zahrnutí území městské části Benice do širšího projektu rekreačních zón 
města s využitím přírodního parku  údolí Pitkovického potoka a jeho napojení na 
chráněná území jako je Pitkovická stráň  nebo meandry Botiče. Tím se přirozeně rozšíří 
územní systém ekologické stability města.  

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Nelze řešit v rámci ÚAP hl.m. Prahy, tyto žádné 
"rekreační zóny" nevymezují. V ÚAP jsou 
vymezeny tzv. "přírodní osy", které postihují 
údolí Pitkovického potoka, a dále "celoměstské 
rekreační oblasti", tyto jsou však vymezeny 
podle výrazně  nadmístního významu v 
současné době, nikoli podle budoucího projektu. 
Zařazení území MČ Praha - Benice do rekreační 
zóny hl.města bude posouzeno v návrhu ÚP 
hl.m.Prahy (Metropolitní plán). 

 

   3) Část DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Navrhujeme začlenit  území městské  části Benice  do projektu rozšíření cyklostezek a 
pěších stezek s cílem propojit toto území s cennými přírodními lokalitami jako je 
Průhonický park a Říčansko. 

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Začlenění do projektu rozšíření cyklostezek a 
pěších stezek nelze řešit v rámci ÚAP. Případné 
rozšíření cyklistických tras je možné řešit v rámci 
navazující územně plánovací dokumentace i 
mimo ni. 

 

   Současně chceme podpořit rekonstrukci komunikací propojujících městskou část s 
dálnicí Praha - Brno a okolními obcemi v katastru Praha východ.  

Připomínka není předmětem ÚAP. Požadavek je 
pod podrobnost řešení ÚPD, týká se stavby a je 
třeba jej uplatnit v následných dokumentacích. 
Problematika rekonstrukcí komunikací se 
žádným způsobem netýká ÚAP. 

 

   Požadujeme zajištění průzkumu a vyhodnocení nebezpečí plynoucí ze starých 
ekologických zátěží  - černých skládek v městské části. Jedná se zejména o skládku s 
neznámým obsahem na hranici městské části směrem na Pitkovice, která zasahuje do 
koryta Pitkovického potoka.  

Připomínku nelze řešit v UAP. Zajištění 
průzkumu a sanaci černých skládek je věcí 
majitele pozemku, případně MČ či MHMP.  

 

   5) Část KOMUNIKACE  
Pro zvýšení kvality nabízených služeb našim občanům požadujeme připojení obce na 
optickou datovou síť. 

Požadavek nepřísluší do ÚAP hl.m. Prahy; 
doporučení řešit formou návrhu sítě v územně 
plánovací dokumentaci nebo přímo v územně 
plánovacím podkladu - studii správce sítě. 
Požadavek bude předá n zpracovateli ÚP hl.m. 
Prahy. 

 

5.1.2014 1832/2014_MCPD/STAR 
MHMP25757/15 

Městská část Praha – 
Ďáblice 
Starosta 
Ing. Miloš Růžička 

I. JEVY  PŘESAHUJÍCÍ  VÝZNAM  MĚSTSKÉ  ČÁSTI 
Část I. Podnětů zahrnuje obecné připomínky Městské části k jevům dokumentovaným, 
zobrazovaným a hodnoceným v ÚAP, přesahujícím území městské části; jsou zde 
zahrnuty také ty jevy, jejichž zobrazení ve stávajících ÚAP (ať již celkově, či na 
konkrétním výkrese) považujeme za chybně či nesystémově provedené. 

Bereme na vědomí s komentářem či způsobem 
řešení viz body dále uvedené. 
- bereme na vědomí 
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 I.1. Pohledově exponované svahy (skládka Ďáblice) 
Požadujeme vypustit svahy Skládky komunálního odpadu Ďáblice z výkresu "Hodnoty 
území". 
Odůvodnění: 
V případě jevu A011/13 Pohledově exponované svahy je nutné rozlišovat svahy přírodní a 
antropogenní. Antropogenní svahy (jejichž typickým představitelem je těleso skládky 
Ďáblice) v žádném případě nelze nekriticky zahrnovat mezi "hodnoty území", neboť se 
jedná o nepůvodní, jednoznačně rušivý prvek krajinné kompozice a ÚAP musí tuto 
skutečnost reflektovat. V uvedeném případě se jedná o natolik závažný umělý zásah do 
reliéfu, který by měl být patřičným způsobem zobrazen na protikladném výkrese - 
"Problémy v území". 

 
- požadavek bude zapracován, ve výkresu 1120 
"Hodnoty území" bude skládka Ďáblice z 
pohledově exponovaných svahů vypuštěna 

   
 
 

I.2 Přírodní osy zeleně – doplnění v deficitních oblastech města (Mratínský potok) 
Požadujeme v ÚAP přehodnotit systém Přírodních os zeleně a vymezit novou Přírodní 
osu zeleně chybějící v severním segmentu území hlavního města Prahy (městské části 
Dolní Chabry, Ďáblice, Čakovice). 
Odůvodnění: 
Navrhovaná přírodní osa zeleně bude mít těsnou vazbu na Mratínský potok 
(nejvýznamnější vodoteč, odvodňující území hl. m. Prahy spadající do povodí Labe) a 
naváže na Přírodní osu zeleně Drahanského potoka, která je ve stávajících ÚAP 
zakončena nesystémově v Dolních Chabrech. Zároveň vymezení této osy a její 
implementace v navazujících dokumentacích přispěje k nápravě územně analytickými 
podklady správně identifikovaného deficitního území zeleně a rekreačních příležitostí v 
severovýchodním segmentu města. 

Příloha: výkres č. 1 

Připomínku samu o sobě nelze v rámci ÚAP 
akceptovat, jelikož systém přírodních os zeleně 
vychází z reálného stavu krajiny a podél 
Mratínského potoka žádná taková neexistuje. 
Zároveň by bylo vhodné připomínku předat 
zpracovateli nového ÚP hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu), protože tento dokument 
bude deficit vegetačních ploch v jednotlivých 
oblastech města řešit. 

 

   I.3 Záměr rozšíření skládky 
Požadujeme z ÚAP vypustit jev Odpadové hospodářství - záměr ve fázi změny ÚPnSÚ hl. 
m. Prahy č. Z 2156. 
Odůvodnění: 
Tento jev je zakreslený v grafických podkladech nesystémově, ryze účelově a bez 
objektivního podkladu předjímá řešení využití tohoto území v budoucím územním plánu 
hlavního města Prahy. Jev navíc není řádným způsobem uveden ani odůvodněn v textové 
části.  

Nebude vyhověno, jedná se o změnu 
celoměstsky významnou, která nebyla z procesu 
pořizování při projednání v ZHMP vyřazena. 
Záměr nelze z textu vypustit - jedná se o 
celoměstsky významný záměr, probíhající v 
rámci změn ÚP - v textu ÚAP kapitoly 700-
Technická infrastruktura, části 740 Odpadové 
hospodářství str.18 je upozorněno na nejasnosti 
koncepce v oblasti skládkování na území hl. 
města Prahy, i na potřebu řešení otázek - zda by 
měla být na území hl. m. Prahy skládka odpadů, 
a zda by se měl navážet odpad, který nemá 
původ v hlavním městě.  
Na problém je také upozorněno v kapitole 1100 
Hodnoty a Problémy str. 38 - Problémy s 
nakládáním s odpady a odpadovým 
hospodářstvím.  
Na problematiku skládky bude zpracovatel 
Metropolitního plánu upozorněn. ÚAP jsou 
analytickým dokumentem a povinností 
zpracovatele bylo na pozastavenou změnu, ale i 
na záměr rozšíření skládky jako takový, 
upozornit. 

 

   I.4. Záměr silničního okruhu kolem Prahy a připomínky k odd. 412, 611 
Požadujeme, aby územně analytické podklady zobrazovaly objektivní stav přípravy 
Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP), to znamená zachycovaly obě varianty 
jeho trasování a vyhodnocovaly jejich rizika. Ve stávajících ÚAP je zakreslena pouze 
varianta J, která je na základě dosavadního projednávání pouze podmíněně přípustná, a 
ÚAP vůbec nevytvářejí podmínky pro realizaci doporučené varianty Ss. 
Odůvodnění: 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
V platném ÚP SÚ hl.m.Prahy je zakotveno od 
roku 2000 invariantní řešení, které bude 
upřesněno celoměstsky pořizovanou změnou Z 
2784/00, která rozpracovává řešení AZUR 2014 
na základě dokumentace zpracované 
k územnímu řízení. 
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Stavba 519 SOKP byla projednána v posuzovacím procesu EIA. Ze stanoviska Ministerstva 
životního prostředí k tomuto záměru vyplývá souhlas se severní variantou Ss a 
podmíněný souhlas s jižní variantou J pouze pro případ, pokud ÚP VÚC Pražského 
regionu (dle aktuální legislativy Zásady územního rozvoje Středočeského kraje) prokáže 
nereálnost varianty Ss. Z tohoto důvodu je nezbytné sledovat v územně-plánovací 
přípravě obě varianty, zejména tedy zařadit do ÚAP hl. m. Prahy úseky varianty Ss tak, 
aby byla její územní rezerva postavena přinejmenším na roveň trase J. 

Vybraná varianta je rovněž respektována 
Zásadami územního rozvoje Středočeského 
kraje, vydanými v roce 2011. 
ÚAP zobrazují záměr pouze na území Hl. m. 
Prahy. ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD hl. m. Prahy. 
Prověřování návrhů včetně variant je předmětem 
ÚPD nikoliv ÚAP. 

   Připomínky k oddílu 412 Záměry na provedení změn v území 
b) Silniční doprava - SOKP 518-519 
Požadujeme text doplnit / upravit v ÚAP: SOKP má prioritně sloužit pro propojení 
dálnic, je součást transevropského systému dálnic TEN-T, je nutné jej trasovat s 
ohledem na životní prostředí, ochranu přírodních památek (viz stanovisko EIA z roku 
2002), požadavku na síť TEN-T a výši investičních nákladů 
Odůvodnění: 
Stanovisko EIA ze dne 30. dubna 2002 č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. záměr 
“Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves“  
"Doporučená varianta: 
Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na životní 
prostředí lze akceptovat realizaci variant označených v dokumentaci jako Ss a J, ostatní 
varianty byly vyloučeny. Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci 
varianty Ss, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta J je 
krajním 
řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že projednání konceptu územního plánu 
velkého územního celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty Ss." 

ÚAP konstatují nutnost dokončení Pražského 
okruhu a nestanovují jeho provozní a funkční 
parametry.  
Do textu 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy bude 
doplněna informace, že Pražský okruh je 
součást sítě TEN-T. Ostatní požadované 
doplnění se týká podmínek, které stanovuje ÚPD 
nikoliv ÚAP. 

 

   Připomínky k oddílu 611 – Dopravní infrastruktura 
Požadujeme přepracovat celý oddíl s těmito připomínkami a odůvodněním: 
- v případě SOKP není v ÚAP zohledněn stav ÚPD Středočeského kraje, 
- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s obydleným územím 
Prahy, tranzitní doprava je vedena přes obydlená území Suchdola a dalších městských 
částí 
- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s přírodními památkami 
a Evropsky významnou oblastí Natura 2000 - Kaňon Vltavy u Sedlce 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SOKP je součásti TEN-T, není uplatněn požadavek na vedení tranzitní, zejména 
nákladní, dopravy propojující dálniční síť mimo obydlená území dle požadavku PÚR a 
předpisů TEN-T, je tak omezena možnost financování z fondů EÚ  
 
 
 
 
- není uveden nedostatek parkovacích míst v případě prodloužení tramvajové linky do 
oblasti Suchdola, 
- chybějící spojení mezi Pha 6 a Pha 8 není možné řešit pomocí transevropské dálnice 
SOKP v trase přes Suchdol, to je v rozporu s požadavky plynulost a bezpečnost provozu 
na TEN-T,  
- v ÚAP není řešen na problém propojení pro veřejnou dopravu mezi Pha 6 a Pha 8, MČ 

- přestože část Pražského okruhu ZÚR 
Středočeského kraje aktuálně neobsahují 
(původně schválené však ano), je koridor 
vymezen i na základě PÚR ČR a je obsažen v 
územních plánech jednotlivých obcí kolem 
Prahy;  
- Vlastní vyhodnocení vlivu záměru na limity, 
hodnoty a další aspekty udržitelného rozvoje je 
předmětem procesů zpracování a pořizování 
ÚPD a jejího vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj (VVURU). Úkolem ÚAP je zjistit a popsat 
tyto limity, hodnoty atd., které jsou podkladem 
pro VVURU. To znamená, že byť není jeden dílčí 
konkrétní možný střet v ÚAP popsán, musí být i 
tak vyhodnocen v rámci VVURU při procesu 
pořizování ÚPD. 
Dále je úkolem ÚAP vyhodnocovat nejen 
problémy v podobě územních střetů, ale také 
problémy z hlediska deficitů rozvojových záměrů, 
aby byl naplněn smysl vyváženého rozvoje ve 
všech pilířích; 
Bude doplněna informace o zařazení Pražského 
okruhu do sítě TEN-T. 
Řešení parkovacích míst v souvislosti se 
záměrem prodloužení TT do Suchdola není 
předmětem ÚAP. Danou připomínku je třeba 
uplatnit v rámci projednávání návrhu tramvajové 
trati (Z2849/00); 
Připomínka týkající se propojení Prahy 6 a Prahy 
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požaduje propojení Pha 6 (Podbaba) a Pha 8 (Podhoří, Bohnice) s prioritou veřejné 
dopravy 

8 nebude do kapitoly 611 doplněna. Chybějící 
kvalitní tangenciální spojení MHD mimo 
celoměstské centrum města včetně propojení 
Prahy 6  a  Prahy 8 je již uvedeno v kapitole 
1132 - Problémy dílčí, Problémy dopravní 
infrastruktury.  
Vyhodnocení připomínek bude předáno 
zpracovateli ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu). 

   I.5 Přípomínky k odd. 412 – záměry na provedení změn v území 
Dopravní záměry - Letecká doprava 
MČ požaduje s ohledem na nepřesnosti v podkladech a zavádějící interpretaci podkladů 
z vybraných dopravních záměrů, vzhledem k vývoji letecké dopravy, vzhledem k 
velkému negativnímu vlivu na obydlené území hl.m. Prahy vyřadit projekt nové 
paralelní dráhy RWY 06R/24L na ruzyňském letišti. 

Nebude vyhověno. 
Záměr nové paralelní RWY 06R/24L je obsažen 
v PÚR ČR, kterou ÚAP jako územně plánovací 
podklad respektuje. 

 

   I.6. Připomínky k odd.640 – Záměry na provedení změn v území 
Požadujeme přepracovat celý oddíl Letecká doprava s těmito připomínkami a 
odůvodněním: 
- v ÚAP jsou uváděny 15 let staré prognózy vývoje letecké dopravy, které jsou v 
posledních 10 letech zcela zjevně nesprávné co do počtu osob i pohybů letadel, 
- prognózy jsou např. v přímém rozporu s předpoklady provozu v dokumentací EIA, 
- nejsou uvedeny žádné relevantní prognózy nebo odhady vývoje letecké přepravy, které 
by vycházely ze skutečnosti posledních 10 let, a odrážely tak reálný vývoj na letišti, 
- v textu nejsou uváděny aktuální dostupné údaje z posledních let , 
- provoz dráhy 12/30 nemůže být dlouhodobý problém pro obyvatele Prahy, provoz je 
zcela zásadně omezen v denních hodinách smluvně, platnými územními rozhodnutími i 
AIP Č i rozsahem OHP v této oblasti. Noční provoz je na této dráze zcela vyloučen s 
výjimkou mimořádných situací – ohrožení bezpečnosti  letadel 
Podklady k letecké dopravě na letišti v Praze-Ruzyni jsou nepřesné a zavádějící a 
nemohou být objektivním podkladem pro ÚPD. Požadujeme zpracovat nové prognózy 
vývoje letecké přepravy s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji a rozvoji okolních letišť a 
přepracovat tuto kapitolu tak, aby popisovala reálný stav provozu. 

V současnosti nemáme k dispozici žádné "nové" 
prognózy vývoje letecké dopravy. Jejich 
zpracování není v kompetenci zpracovatele 
ÚAP. Text kapitoly letecká doprava zmiňuje 
dřívější rostoucí odhad vývoje letecké dopravy, 
nicméně také popisuje reálný vývoj letecké 
dopravy na Letišti Praha/Ruzyně. Text kapitoly 
641 týkající se budoucího vývoje Letiště 
Praha/Ruzyně bude vypuštěn. Doložené grafy a 
tabulky počtu odbavených cestujících a počtu 
pohybů letadel jsou totožné s uvedenými v UAP. 
Data pro přepravu zboží jsou celkově odlišná a 
není uveden zdroj pro možné porovnání. 
Kapacita Letiště - dráhy 12/30 je limitována 
smluvně a platnými právními předpisy. S 
ohledem na Dopravní politiku ČR sledovat záměr 
částečné přestavby dráhového systému 
zahrnující novou paralelní RWY. Záměr RWY je 
rovněž v souladu s PÚR ČR. 

 

   I.7. Prostupnost krajiny 
Požadujeme v UAP systematicky sledovat a doplňovat strukturu pěší prostupnosti 
území jako důležitou součást řešení pěší dopravy ve městě. 
Odůvodnění: 
UAP v současné podobě výrazně postrádají téma zachování a rozvoje pěší prostupnosti 
území zejména v okrajových částech hlavního města Prahy. V původní zemědělské krajině 
jsou hodny ochrany  zejména pozůstatky historických polních cest, úvozy, pěšiny a další 
trasy, umožňující rekreační užívání příměstské krajiny. Rešerši prostupnosti území pro MČ 
Praha-Ďáblice přikládáme v grafické příloze. Předpokládáme, že zpracovatel ÚAP 
terénním průzkumem rozšíří tuto síť na území celého příměstského pásu (vnějšího 
města). 

Příloha: výkres č. 2 

Bereme na vědomí. 
Pěší prostupnost území bude v další aktualizaci 
UAP znovu prověřena a doplněna dle podkladu 
MČ, žádoucí propojení je vhodné uplatňovat v 
dalších stupních dokumentace a podrobnějšího 
návrhu řešení prostupnosti území MČ Praha – 
Ďáblice. 

 

   I.8 Aktuální data kvality ovzduší 
Požadujeme zapracovat do ÚAP aktuální data týkající se kvality ovzduší. 
Odůvodnění: 
Kromě pořízení a zobrazení aktuálních dat zároveň požadujeme zohlednit širší spektrum 
polutantů, než pouze hodnoty NOx, a to pokud možno v plném rozsahu dat pořizovaných 
Českým hydrometeorologickým ústavem. 

Bude řešeno v další aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy. 
Poskytovatelem modelového hodnocení kvality 
ovzduší dat je společnost ATEM. Úroveň 
znečištění ovzduší je popsána jak textově, tak 
graficky v textové části. Zpracovatel ÚAP hl.m. 
Prahy v rámci zjednodušení a zpřehlednění 
celého díla uvedl pouze výkres NO2, který bude 
nahrazen výkresem průměrných ročních 
koncentrací PM10. Pro podrobnější a přesnější 
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studium imisní situace, si dovolujeme upozornit 
na internetové 
stránkyhttp://www.geoportalpraha.cz, kde v sekci 
Atlas životního prostředí najde zájemce všechna 
dostupná data nejen o kvalitě ovzduší. 
 

   I.9 Akustické poměry 
Požadujeme zapracovat do ÚAP aktualizovanou hlukovou mapu (viz např. oddíl 145 
Hluková zátěž). 
Odůvodnění: 
Nebyla zpracována strategická hluková mapa pro aglomeraci Praha. Aktualizovaná 
hluková mapa je nezbytným podkladem pro kvalifikované rozhodování při pořizování 
územně plánovací dokumentace a významným markerem kvality prostředí. Příklad: 
Tvrzení „.... Na území hlavního města Prahy se nacházejí čtyři letiště, a to v Ruzyni, ve 
Kbelích, v Letňanech a na Točné, přičemž svým významem ruzyňské letiště výrazně 
převyšuje všechna ostatní. Letecky provoz na tomto letišti zaznamenává dlouhodobý 
systematicky růst.....“ neodpovídá skutečnosti, kromě jiného i s ohledem na kap. 640.  
MČ opakovaně požaduje aktualizovat vstupní podklady, data a uvádět přesné, 
nezavádějící informace. 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Souhlasíme, nebyla zpracována Strategická 
hluková mapa aglomerace Praha, měla by být 
aktualizována. Zadavatel je však Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, tudíž je nutné požadavek 
směřovat na tuto instituci. (Dle aktuálních 
informací již byl vybrán zpracovatel Strategické 
hlukové mapy aglomerace Praha.) 
Vnitřní rozpor mezi kapitolou 145 a 640 byl 
odstraněn. Došlo k drobnému pochybení při 
zpracování kapitoly týkající se hlukové zátěže a 
jejího vlivu na obyvatelstvo. 

 
 
 
 
 
 

   I.10 Hranice zastavěného území 
Požadujeme, aby Územně analytické podklady zobrazovaly aktuální hranici zastavěného 
území. 
Odůvodnění: 
V dokumentaci je použito hranice zastavěného území ve stavu k roku 1999. Toto více než 
14 let staré vymezení v mnoha lokalitách zcela zásadně neodpovídá současné 
skutečnosti; jedná se tak o jev, který je zcela nepoužitelný a v řadě případů výrazně 
zavádějící. Znalost současné hranice zastavěného území je přitom základním podkladem 
pro zpracování relevantní územně plánovací dokumentace. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
Hranice zastavěného území ve smyslu § 2 
odst.1) písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. je do UAP přebírána z platného územního 
plánu. Je schvalována a projednávána v režimu 
změn ÚP. Aktualizovaná hranice zastavěného 
území je v současnosti zpracovávaná ve III. vlně 
celoměstsky významných změn pod č.Z 
2748/00.  
Území se zástavbou zjištěné na základě 
provedeného průzkumu současného stavu 
využití území v letech 2012/2013 je orientačně 
znázorněno ve schématu MAPA/311.1 Právní 
hranice zastavěného území a skutečná hranice 
zástavby v kapitole 311.  
Údaj bude možné informativně vyčíst z 
uvažované internetové prezentace informačního 
systému prostorových dat (uváděná také jako 
Atlas 5 000). 

 

   II. JEVY  MÍSTNÍHO  CHARAKTERU  NA  ÚZEMÍ  MČ  PRAHA - ĎÁBLICE 
Část II. Podnětů zahrnuje připomínky Městské části k jevům vyskytujícím se izolovaně 
na území městské části Ďáblice. 
II.1. Parky – lokalita Hvězdárna 
Pro odlišení charakteru lokality "hvězdárna" od lesoparku Ládví navrhujeme vymezit ji 
jako plochu "Parky", nikoliv jako součást jevu "Souvislé plochy zeleně". Zároveň tuto 
plochu požadujeme rozšířit o pozemky parc. č. 1253/1 a 1253/3. 
Odůvodnění: 
Vymezená lokalita představuje specificky utvářený krajinářský park, typický výskytem 
volnočasových aktivit (hvězdárna) a relativně hustou penetrací (byť dosud 
neoficializovaných) pěších tras. Již v současnosti je plocha trvalých travních porostů parc. 
č. 1253/1 a 1253/3 využívána jako významné území volnočasových aktivit a do budoucna 
se předpokládá směřování celé lokality do podoby příměstského parku včetně realizace 
opatření, směřujících především k odclonění klidového území od negativních účinků 
hlukového a světelného znečištění. 

Příloha: výkres č. 3 

Požadavek doporučujeme uplatnit při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu), 
nebude - li předložené řešení návrhu ÚP v 
souladu se záměrem MČ Praha – Ďáblice. 
Souvislé plochy zeleně se v aktualizaci UAP 
2014 nevyskytují.  
Současný charakter území Hvězdárny 
neodpovídá požadované kategorii RPP - parky, 
stejně tak zařazení pozemků p. č. 1253/1 a 
p.č.1253/3 neodpovídá charakterem kategorii 
park. Územně analytické podklady zachycují 
současný stav v území, pokud MČ plánuje 
proměnu tohoto území do podoby parky, jedná 
se o návrhový (cílový) stav. 
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   II.2. Parky – Osinalická, Koníčkovo náměstí 
Požadujeme vymezit stávající rekreační parkovou úpravu v prostoru mezi ulicemi 
Kučerové - Mannerova - Osinalická - Ke Kinu jako plochu parku. Zároveň požadujeme 
překvalifikovat Koníčkovo náměstí z plochy "Významná veřejná prostranství" na plochu 
"Parky". 
Odůvodnění: 
Vymezené území parku Osinalická bylo založeno jako parková úprava s doplňujícím 
sportovním vybavením a představuje spolu s Koníčkovým náměstím jediné dvě plochy 
vzrostlé veřejné zeleně v intravilánu obce. Je dlouhodobě využíváno širokou veřejností 
jako centrální rekreační prostor s hřišti pro volnočasové využití a pod. 

Příloha: výkres č. 3 

Bude ve 3.aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy 
opraveno. 
Plochy Osinalická a Koníčkovo náměstí budou 
nově okódovány jako RPP – parky.  
U parku Osinalická bude do parku zahnuto 
sportovní hřiště. Hřiště bude označeno v rámci 
plochy RPP bodovou značkou. 

 

   II.3. Hřbitovy – Ďáblický (starý) hřbitov 
Požadujeme vymezit historický hřbitov obce Ďáblice na výkrese civilizačních hodnot 
území. 
Odůvodnění: 
Hřbitov přes relativně malou plošnou výměru představuje typickou lokalitu splňující 
definici plochy "parky, hřbitovy" a měl by proto být patřičným způsobem vymezen. 

Příloha: výkres č. 3 

Nebude zapracováno. 
Ďáblický starý hřbitov je ve výkrese civilizačních 
hodnot ve 3. aktualizaci ÚAP hl.m. Prahy 2014 
vymezen. 

 

   II.4. Významná veřejná prostranství – nové centrum Ďáblic 
Požadujeme jako významné veřejné prostranství zakreslit také území vymezené ulicemi 
Osinalická - Mannerova - Ke Kinu - Prácheňská. 
Odůvodnění: 
Dotčené území je určeno k přestavbě na nové centrum městské části, včetně záměru 
umístění budovy radnice a dalšího rozvoje občanské vybavenosti. Na západě na něj 
navazuje území volnočasového parku Osinalická (viz předchozí bod). Do budoucna se 
předpokládá rozvinutí společenských funkcí prostoru a vymezení klasického prostoru 
urbanizovaného náměstí. Tyto záměry vycházející z dlouhodobé koncepční urbanistické 
činnosti by měly ÚAP respektovat a podporovat. 

Příloha: výkres č. 4 

Vytvoření nového centra MČ je předmětem 
návrhu podrobnější územně plánovací 
dokumentace. 
Vymezení nového veřejného prostranství 
představuje záměr MČ Praha - Ďáblice na 
vytvoření nového centra městské části. 
Požadavek by měl být uplatněn, spolu s 
propojením na volnočasový park při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitní plán), pokud 
tento záměr již nebude v řešení návrhu 
územního plánu zohledněn. 
 

 
 
 

   II.5. Významná veřejná prostranství - Hvězdárna 
Požadujeme vymezit prostranství před hvězdárnou jako významné veřejné prostranství. 
Odůvodnění: 
Navrhované prostranství představuje území spojené s řadou společenských aktivit a 
vytváří jedno z nezanedbatelných ohnisek veřejného života městské části. Byť se jedná 
o území s nízkou mírou urbanizace, funkce řešeného území vysoce přesahuje význam 
pouhého rozptylového prostoru před objektem hvězdárny. 

Příloha: výkres č. 4 

Nebude vyhověno. Připomínka neodpovídá 
zvolené metodice ÚAP hl. m. Prahy. 
Prostranství před hvězdárnou tvoří běžná 
přírodně rekreační plocha, bez dalšího 
prostorového a provozního zdůraznění, i přes 
uváděný společenský význam, nejsou plochy 
tohoto typu ve vymezení stávajících veřejných 
prostranství zdůrazňovány.  
V daném případě by se mělo jednat o 
vyhodnocení strategické koncepční rozvahy, 
které je v IPR zpracováváno  a z hlediska 
termínů zpracování nemohlo být do UAP hl..m. 
Prahy 2014 zařazeno. 

 

   II.6. Nemovité kulturní památky 
Požadujeme vyznačit všechny Nemovité kulturní památky (dále jen "NKP"), zapsané na 
Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR vedeným Ministerstvem kultury 
České republiky. Jedná se o následující objekty a prvky drobné architektury: 
NKP 40812 / 1-1699 "výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého" 
NKP 40613 / 1-1576 "pomník" 
NKP 40814 / 1-1700 "zámek" 
Odůvodnění: 
Stávající ÚAP hl. m. Prahy 2012 zobrazují pouze NKP "Battistova cihelna" a zcela pomíjejí 
všechny NKP nacházející se uvnitř vyhlášené Památkové zóny Ďáblice. Tato selektivní 
aplikace jevu odporuje elementárním zásadám mapové generalizace a znemožňuje 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Nemovité kulturní památky jsou data poskytnutá 
externím poskytovatelem (Národní památkový 
ústav). Jedná se o kulturní památky dosud 
nezpracované správcem GIS a tudíž data 
negarantovaná ve své digitální podobě, 
poskytnutý seznam je k dispozici. 
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správné chápání území památkové zóny Ďáblice, v níž se kromě plošné ochrany uplatňují 
zájmy památkové péče také vůči výjimečným objektům a drobným prvkům sídelního 
parteru. 

   II.7. Historické zahrady 
Požadujeme vymezení pozemků parc. č. 1591, 1592 (část), 1596, 1597/1, 1598, 1599 
(část), vše v k. ú. Ďáblice, jako území historických zahrad. 
Odůvodnění: 
Navrhované pozemky jsou pozůstatkem původního rozsáhlého komplexu zemědělského 
zázemí statku řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Původní zahradní řešení je dodnes 
patrné v druhové skladbě i kompozičním utváření prostoru. Jedná se o významný doklad 
historické paměti místa, který je hodný koncepční ochrany, a to počínaje nástroji 
územního plánování. 

Příloha: výkres č. 5 

Nebude vyhověno. Připomínka je mimo 
kompetenci zpracovatele ÚAP, jedná se o data 
externích poskytovatelů údajů/agendu jiného 
subjektu. 
Data k historickým zahradám jsou přebírána od 
Národního památkového ústavu. Uvedené 
pozemky v k.ú.Ďáblice nelze tedy zařadit do 
historických zahrad bez relevantních podkladů. 

 

   II.8. Významné rozhledy 
Požadujeme vyznačit místo významného rozhledu - stanoviště u hvězdárny (ev. č. 312 a 
313) také na výkrese Hodnoty území. 
Odůvodnění: 
Lokalita představuje v celopražském kontextu jedinečné vyhlídkové stanoviště 
s dálkovými rozhledy jak směrem k České tabuli, tak také do urbanizovaných čtvrtí 
severovýchodního segmentu města. Cenná pohledová panoramata z této lokality jsou 
hodna ochrany navazujícími nástroji územního plánování a jsou plně srovnatelná s jinými 
pozicemi rozhledů v ostatních městských částech. 

Požadavek je bezpředmětný. 
Ve výkresech UAP hl.m. Prahy 2014 je uveden 
pouze výběr z významných vyhlídkových bodů, 
veškeré zmapované vyhlídkové body jsou 
datově zpracovány a evidovány u zpracovatele, 
mezi nimi je zahrnut i vyhlídkový bod v oblasti 
hvězdárny. 
 

 

   II.9. Záměry v realizaci - 20748 
Bytový soubor U Ďáblického hřbitova (označen evidenčním číslem 20748) byl již 
dokončen, v aktualizaci ÚAP by měl být vypuštěn. 

Bereme na vědomí.  
Připomínka se vztahuje k tabulce, která byla 
předmětem ÚAP 2010. 

 

   II.10. Pietní místa a válečné hroby 
Postrádáme vymezení jevu v rámci malého (historického) Ďáblického hřbitova. 
Odůvodnění: 
Na hřbitově se nacházejí památníky obětem obou světových válek; přestože jejich 
stavebně-památková hodnota nedosahuje kvalit pomníku v centru obce, jejich pietní 
charakter je srovnatelný. 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Pietní místa  a válečné hroby jsou data 
poskytnutá poskytovatelem (Odbor živnostenský 
a občanskosprávní MHMP, který je zároveň 
garantem a správcem těchto dat). Jedná se o 
garantovaná data ve své digitální podobě, jejich 
změny ze strany zpracovatele UAP nejsou 
možné.  
Doporučujeme se na uvedeného poskytovatele 
údajů obrátit a upozornit na možné na 
nesrovnalosti. 

 

   II.11. Územní a urbanistické studie bez perspektivy zápisu do evidence – ÚS Ďáblice 
Nesouhlasíme se zařazením Urbanistické studie Ďáblice mezi územní a urbanistické 
studie bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti a požadujeme její 
překvalifikování na ÚS s perspektivou zápisu. 
Odůvodnění: 
Urbanistická studie Ďáblice (zpracovatel ateliér H+H Havrda - Hexner a kol., říjen 2000) 
představuje nejaktuálnější podrobný územně plánovací podklad pořízený pro 
problematické území městské části, která zaznamenává v posledních letech permanentní 
extenzivní územní rozvoj. 
Ačkoliv část rozvojových ploch řešených touto studií je již v současnosti naplněna, území 
klíčová pro celkové uspořádání městské části (ať již se jedná o centrum Ďáblic, či o 
krajinářsky a památkově extrémně citlivé plochy severně od historického jádra obce) 
dosud zastavěna nejsou. 
US je přitom stále využívána jako podklad nejen orgány Městské části Praha-Ďáblice, ale 

US Ďáblice je uvedena mezi US zapsanými v 
evidenci ÚPP a ÚPD, připomínka je 
bezpředmětná. 
Pro větší srozumitelnost bude v TAB / 1032.1 
Urbanistické a územní studie upřesněno: 
Urbanistické a územní studie zapsané v evidenci 
ÚPP a ÚPD. 
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i místně příslušným stavebním úřadem jako územně plánovací podklad při rozhodování v 
území. 

   II.12. Funkční využití stávajícího stavu 
Na základě dlouhodobých znalostí lokalit upřesňujeme funkční využití vybraných území 
- viz přiložený mapový podklad. 
Odůvodnění: 
- komplex bývalých spojů je v současné době bez funkčního využití (jedná se 
o devastovanou plochu "XR"); 
- území severně od Statkové ulice (pozemky parc. č. 1580/7, 1580/11 k. ú. Ďáblice) je 
užíváno jako orná půda, nikoliv trvalý travní porost; 
- plocha historické zahrady statku Křižovníků (pozemek parc. č. 1591 k. ú. Ďáblice) by 
měla být zařazena mezi plochy PSZ (sady a zahrady), nikoliv PZA (zahradnictví). 

Příloha: výkres č. 6 

Do 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy bude 
zapracováno: 
- komplex  spojů - jedná se o opuštěné území se 
stavbami - kód XO; 
- území severně Statkové ulice (parc.č. 
1580/7,1580/11 k.ú. Ďáblice) je v současném 
stavu využití území uvedeno jako pole produkční 
PLP (pole PL); 
- historické zahrady statku Křižovníků budou 
zařazeny jako ZSZ - zahrady (ZS - zahrady, 
sady, vinice. 

 

   II.13. Lokální biokoridor R4/34 a lokální biocentrum L2/4 
Požadujeme provést posun lokálního biokoridoru R4/34 včetně úpravy lokálního 
biocentra L2/4 tak, aby byly tyto prvky řešeny v souladu s reálnými vztahy v území, 
zejména s přihlédnutím k majetkoprávní situaci. 
Odůvodnění: 
V území byla již v minulosti provedena parcelace na soukromé zahrady. Tyto privátní 
pozemky jsou oploceny a jsou zhodnocovány zahradními úpravami. Případné 
vyvlastňovací řízení by bylo krajně problematické, neboť veřejný zájem na omezení 
těchto vlastnických práv je snadno zpochybnitelný přednesením mírně upravené trasy 
navrhovaného biokoridoru, viz příloha. 

Příloha: výkres č. 7 

Nebude v ÚAP hl.m. Prahy upravováno. 
Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Požadavek se týká úpravy návrhu ÚSES, který 
je možný pouze v pořízené územně plánovací 
dokumentaci. Měl by být uplatněn při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitním plánu), 
pokud nebude v řešení návrhu již zapracován. 

 

   II.14. Komunikační síť – místní komunikace 
V ÚAP je nutno přeřadit významnou část intravilánových komunikací z kategorie 
účelových komunikací. 
Odůvodnění: 
Zařazení místních komunikací mezi komunikace účelové hrubě zkresluje obraz řešeného 
území a neposkytuje dostatečné rozlišení skupin rozdílných režimově i prostorovými 
parametry. Doporučujeme provést upřesňovací terénní průzkum zachycující členění 
komunikací do funkčních kategorií C a D. 

Příloha: výkres č. 8 

Jedná se o data externích poskytovatelů 
(přebíraná data TSK hl. m. Prahy). Je nutné se 
obrátit přímo na poskytovatele údajů. 

 

   III.  JEVY  MÍSTNÍHO  CHARAKTERU  NA  ÚZEMÍ  SOUSEDNÍCH  MĚSTSKÝCH  ČÁSTÍ 
V části III. Podnětů upozorňujeme na místní jevy, vyskytující se buď zcela, nebo 
převážnou měrou na území sousedních městských částí, které se však svým významem 
dotýkají zájmů MČ Praha-Ďáblice. 
III.1. Ďáblický (nový) hřbitov 
Požadujeme zařazení plochy ďáblického hřbitova mezi plochy hřbitovů, nikoliv 
veřejných prostranství.  
Odůvodnění: 
Přestože popisovaný jev se nachází mimo správní teritorium MČ Praha-Ďáblice, jeho vliv 
na území městské části výrazně zasahuje. Jedná se o veřejné pohřebiště v souladu se 
zákonem o pohřebnictví, proto je nezbytné jeho vymezení jako hřbitova, nikoliv 
významného veřejného prostranství tak, aby byl reflektován specifický režim a pietní 
charakter lokality. 

Příloha: výkres č. 3 (viz připomínka I.1.) 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy, v ÚAP nebude upravováno. 
Nový Ďáblický hřbitov je vymezen a označen 
jako hřbitov ve výkresech 332 Současný stav a 
1120 Hodnoty území. 
Z obecné definice veřejných prostranství 
vyplývá, že se jedná o všechny plochy veřejně 
přístupné, bez ohledu na jejich vlastnictví. 
Zahrnujeme sem i parkové plochy, historické 
zahrady a hřbitovy vymezené z důvodu ochrany, 
s ustálenou dobou přístupu. 
 

 

   III.2. Rozšíření RBC Ládví 
Požadujeme rozšířit plochu RBC Ládví (R1/10) v jeho západní části až po ulici 
Horňáteckou. 
Odůvodnění: 
Vrch Ládví představuje výjimečný přírodní prvek, který se významně uplatňuje v systému 
ÚSES, a to zejména ve vazbě na sousední přírodní plochy Čimického háje. Proto 
navrhujeme posílit jeho význam rozšířením regionálního biocentra R1/10 západním 

Nebude v ÚAP hl.m. Prahy upravováno. 
Požadavek se týká úpravy návrhu ÚSES, který 
je možný pouze v pořízené územně plánovací 
dokumentaci. Měl by být uplatněn při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitním plánu), 
pokud nebude v řešení návrhu již zapracován. 
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směrem a zahrnout do něj i plochy travních porostů a přechodové plochy (obdobně jako 
je tomu ve východní části ve vazbě na Ďáblice).  

Příloha : Výkres č. 9 
   

 

III.3. Území s významným potenciálem pro rekreaci a zeleň 
Požadujeme vymezit toto území v upravené poloze - cca. 400 m směrem k jihu. 
Odůvodnění: 
Poloha území v ÚAP 2012 schematicky vyznačeného kruhem se středem na rozhraní 
katastrálních hranic Ďáblic, Dolních Chaber a Březiněvsi zahrnuje mimo jiné 
problematické území stávající skládky Ďáblice, jejíž technologická povaha je v rozporu s 
případným rekreačním využitím; považujeme za vhodnější přesunout těžiště území 
jižněji, kde se jeho páteří může stát historická polní cesta spojující Ďáblice a Dolními 
Chabry. 

Příloha : výkres č. 10 

Připomínce nelze vyhovět.  
Území s významným potenciálem pro rekreaci a 
zeleň - resp. potenciál rozvoje zeleně vyjádřený 
v ÚAP 2012 kruhovým symbolem ve výkrese 06-
Specif ická území, nejsou v ÚAP 2014 již 
definována. Lze pouze upozornit městskou část 
na plochy s urbanistickými problémy týkajícími 
se zeleně, které nově přinesly ÚAP 2014, a to ve 
výkresu 1130 - Problémy v území plochy 
"krajinného rozhraní" a plochy "zastavěného 
území s deficity parků". Úkolem ÚAP je problém 
označit a definovat, ale samotné řešení 
problému je již úkolem územně plánovací 
dokumentace. 

 

   
 
 
 

III.4 Celoměstské rekreační oblasti 
Požadujeme vymezit Ďáblický háj a Čimický háj jako součást celoměstsky významné 
rekreační oblasti. 
Odůvodnění: 
Soustava neurbanizovaných území Čimického a Ďáblického háje představuje rekreační 
území, jehož spádová oblast vysoce překračuje dotčená katastrální území; sousedstvím 
velkých sídlištních celků a obecně nízkým rekreačním potenciálem severovýchodního 
kvadrantu hlavního města jsou tyto plochy využívány jako jediné možné území 
každodenní rekreace pro několik desítek tisíc obyvatel. Území zároveň účinkuje v synergii 
s navazující Trojskou kotlinou; přetlak aktivit vltavského pásu se právě v Čimickém a 
Ďáblickém háji projevuje konflikty uživatelů (rozdílné zájmy lokálních a vzdálených 
návštěvníků). Území by mělo být řešeno již od územně plánovacích průzkumů s vědomím 
nutnosti řešit dlouhodobý nárůst rekreantů a jejich potřeb. 

          Příloha : Výkres 
č. 11 

Nebude vyhověno, neodpovídá metodice ÚAP. 
Celoměstské rekreační oblasti jsou vymezeny 
výběrově pro rozsáhlá území krajiny v hl. m. 
Praze, která jsou v současné době rekreačně 
využívána pro každodenní rekreaci v přírodě 
obyvateli města.  
Ve výběru nebyla rozhodující velikost spádové 
oblasti, ale rozsah takto vymezeného území; kdy 
cílem nebylo označit veškerá krajinná území 
rekreačně využívaná, ale skutečně jen ta 
největší, mezi něž soustava Čimického a 
Ďáblického háje nepatří. 
 

 
 

   III.5. Komunikační propojení ulic K Lomu a Veselská 
Požadujeme dále sledovat v územně plánovací přípravě budoucí dopravní propojení 
Ďáblic a Letňan - prodloužení ulice K Lomu směrem k ulici Veselské. 
Odůvodnění: 
Dopravní propojení ulice K Lomu s nákupní zónou Letňany přispěje ke zlepšení dopravní 
situace městské části a umožní napojení rozvojových ploch podél dálnice D8. 

Příloha : Výkres č. 12 

Do 3.aktualizace ÚAP hl. m. Prahy nebude 
zapracováno. 
Požadavek se týká územně plánovací přípravy 
budoucího dopravního propojení a měl by být 
sledován při přípravě nového ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu). 
Připomínka bude předána zpracovateli ÚP hl.m. 
Prahy (Metropolitního plánu). 

 

31.12.2014 1661/14/sekr 
MHMP1830405/2014 

Městská část Praha – 
Dolní Počernice 
Starosta 
Zbyněk Richter 

Po projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů HMP zastupitelstvem 
MČ Praha-Dolní Počernice dne 15. 12. 2014 bylo přijato následující usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- k o n s t a t u j e, že v obsahu tohoto dokumentu nejsou uvedeny skutečnosti, týkající 
se MČ Praha – Dolní Počernice, ke kterým by se ZMČ Praha – Dolní Počernice již v 
uplynulém období nevyjadřovalo formou svých usnesení, 

Bereme na vědomí.  

   - p o ž a d u j e, aby v dalších stupních projednávání územně plánovacích podkladů hl. 
m. Prahy bylo řešeno: 
1. Navržení tzv. Regionální varianty SOKP, vedené Středočeským krajem. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
ÚAP zobrazují záměr pouze na území hl. m. 
Prahy. ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD hl. m. Prahy. 
Prověřování návrhů včetně variant je předmětem 
ÚPD nikoliv ÚAP. 

 

   2. Zalesnění pozemků parc. č. 1447/6, 1448/1,81,86,91,92 a 93 v k.ú. Dolní Počernice Jedná se o požadovanou změnu zařazení  
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mezi areálem VÚ Běchovice, Xaverovským hájem, lokalitou Vinice a východní zástavbou 
Dolních Počernic. 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
ÚAP hl.m. Prahy 2014 nebudou upravovány, 
požadavek je nutné uplatnit při projednání 
návrhu ÚP hl.m.Prahy, pokud nebude navržené 
řešení splňovat potřebu MČ. 

   3. Vyjmutí křižovatky typu „diamant“ – Vinice na Pražském okruhu (Východní spojka) z 
nového Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu). 

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na zpracovateli územně plánovací dokumentace. 
ÚAP hl.m. Prahy nebudou upravovány, 
požadavek je nutné uplatnit při projednání 
návrhu ÚP hl.m.Prahy, pokud nebude navržené 
řešení splňovat potřebu MČ. 

 

   4. Navržení a realizace takových opatření, která by zajistila dodržení hygienických limitů 
z provozu Pražského okruhu a Štěrboholské radiály v oblasti k.ú. Dolní Počernice. 

Návrh těchto opatření do územně analytických 
podkladů nepatří.  
Opatření související s realizací Pražského 
okruhu, sloužící zabezpečení dodržování 
hygienických limitů v obytném území Dolních 
Počernic bude řešeno v následné projektové 
dokumentaci k územnímu řízení a je třeba jej 
směřovat na provozovatele komunikace.  
 

 

18.12.2014 2715/2014 
MHMP1800483/14 

Městská část Praha – 
Kunratice   (výpis z usnesení  ZMČ Praha – Kunratice ze dne 17.12.2014) 

K bodu 7 Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice: 
2.7/1.  bere na vědomí 
3. aktualizaci Územně analytických podkladů pro území hl.m. Prahy 2014 v úrovni obce i 
kraje jako soubor základních informací k tvorbě územního plánu hl.m. Prahy. 

 
 
Bereme na vědomí. 

 

   2.7/2. doporučuje 
- detailněji se zabývat dopadem negativních vlivů na zdraví obyvatelstva, zejména 
vlivem dopravy a jejího předpokládaného dalšího nárůstu a s  tím spojené produkce 
hluku a znečištění ovzduší. 

Připomínka je mimo podrobnost ÚAP. 
Souhlasíme, hodnocení problematiky dopadu 
negativních vlivů na zdraví obyvatelstva se 
primárně zabývají oborové instituce, z jejichž 
zdrojů ÚAP přednostně čerpá.  
Tato problematika bývá dále upřesněna v 
podrobnějších dokumentacích a stupních 
přípravy jednotlivých projektů. 

 

   - zajistit analýzu dopravních zátěží a jejich průběžného zvyšování, a stanovení 
hygienických limitů, v jakých místech území jsou a budou limitní hodnoty hygienických 
předpisů překračovány. 

Bereme na vědomí. 
Analýza dopravního zatížení komunikací je v 
ÚAP obsažena s ohledem na míru podrobnosti 
poskytovaných dat z dopravních průzkumů. 
Hygienické limity jsou dány platnou legislativou, 
např. limity hluku NV č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Strategickou hlukovou mapu aglomerace Praha 
zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

   - větší pozornost věnovat záplavovým územím, neboť podklady nejsou příliš čitelné a 
přesné a v území Kunratic významně zasahují do vlastnických práv a využití pozemků. 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Požadavek se týká dat záplavových území 
stanovených vodoprávním úřadem, které 
zpracovatel územně plánovacích podkladů (ÚAP 
hl.m. Prahy) i územně plánovací dokumentace 
pouze přejímá od správců vodních toků. 

 

   - transformační a nezastavěná území následně při návrhu územního plánu podrobněji Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána  
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definovat a analyzovat s cílem vytvořit mezi zástavbou Kunratic a Libuše prostředí pro 
realizaci nabídky pracovních příležitostí, a v prostoru jižně od Kunratic vytvořit prostor 
krajiny mezi zástavbou Kunratic, Libuše a Vestce. 

zpracovateli územně plánovací dokumentace. 
Požadavek podrobné definice obsahu 
transformačních a nezastavěných území mezi 
sídly Kunratice a Libuše, stejně jako krajiny mezi 
Kunraticemi, Libuší a Vestcem, bude řešen v ÚP 
hl.m. Prahy (Metropolitním plánu).  
Metropolitní plán definuje znovu veškeré území 
hl. m. Prahy - území definovaná ÚAP jako 
transformační jsou pro MP podkladem pro 
řešení. 

   - ÚSES z platného územního plánu není možné brát jako dogma, ale jako prvek, se 
kterým bude třeba pracovat a možno jej upravovat ohledem na navrhovaný celek. 

Připomínka není předmětem ÚAP.  
Jakékoli úpravy hranic a rozsahu prvků USES 
schválených v ÚP SÚ hl.m. Prahy je nutné řešit 
pořízením změny platného územního plánu, 
resp. projednáním změny vedení či přemístění 
prvku ÚSES v rámci projednávání návrhu ÚP 
hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). 
V rámci ÚAP je nutno zobrazit platný právní stav, 
tedy stav ÚSES v platném ÚP hl. m. Prahy. 
Připomínka se týká nového ÚP (Metropolitního 
plánu), který bude řešit ÚSES (a jeho případné 
úpravy v odůvodněných případech možno řešení 
ÚSES upravit podle konkrétních požadavků). 

 

   - doplnit kapitolu, jaké problémy mají a sdělily jednotlivé městské části. Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Pražské územně analytické podklady z r. 2014 
neobsahují a ani nemohou obsahovat všechny 
výstupy spoluprací, které v posledním roce v 
tomto prostoru probíhají. Některé z nich ještě 
nebyly v době dokončování rozborů v ucelené 
podobě k dispozici. Objeví se v průběhu 
aktualizační fáze UAP, často v samostatně 
prezentovaných výstupech. To se týká i 
problémů MČ. které byly sděleny v rámci analýzy 
koncepce rozvoje. 

 

   - doplnit reakci IPR – analýzu a vyhodnocení problémů jednotlivých městských částí, 
případně s návrhem, jak je řešit. 

Pražské územně analytické podklady z r. 2014 
neobsahují a ani nemohou obsahovat všechny 
výstupy spoluprací, které v posledním roce v 
tomto prostoru probíhají. Některé z nich ještě 
nebyly v době dokončování rozborů v ucelené 
podobě k dispozici. Objeví se v průběhu 
aktualizační fáze UAP, často v samostatně 
prezentovaných výstupech. To se týká i 
vyhodnocení problémů MČ. které byly sděleny v 
rámci analýzy koncepce rozvoje, způsob řešení 
je pak předmětem zpracování Metropolitního 
plánu Prahy. 

 

6.1.2015 2961/2014 
MHMP23718/15 

Městská část Praha – 
Libuš 
Odbor správy 
majetku a investic 
Starosta 
Mgr. Jiří Koubek 

 vznáší tyto připomínky: 
 1) V rámci stávajících ploch zeleně zaostává MČ Praha – Libuš (dále jen MČ) za 

sousedními Kunraticemi. Prioritou je zachování stávajícího objemu zeleně a rozvíjet 
další zelené plochy v rámci územního plánu tak, aby se MČ v budoucnu přiblížila co 
nejvíce k hodnotě 201m2 na obyvatele, což je návrhový horizont, do kterého spadá 
právě sousední MČ Praha – Kunratice.  

Nelze vyhovět, požadavek je nutno směřovat na 
zpracovatele nového územního plánu 
(Metropolitní plán). 
Požadavek zvětšení podílu zeleně/ obyvatele 
MČ Praha - Libuš, srovnatelný s MČ Praha - 
Kunratice lze uplatnit v následné územně 
plánovací dokumentaci - ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitní plán), v regulačním plánu, případně 

. 
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v dokumentaci k územnímu řízení. 
   2) rámci prostupnosti krajiny preferuje MČ rozvoj cest pro pěší a cyklisty v návaznosti na 

všechny sousední městské části a dále v návaznosti na jižně umístěné sousedství 
Středočeského kraje. 

Bereme na vědomí. 
Uspokojení požadavku bude sledováno v ÚP 
hl.m. Prahy. 
Případné rozšíření cyklistických tras je možné 
řešit v rámci navazující územně plánovací 
dokumentace i mimo ni (pěší cesty). ÚAP 
zachycují současný stav. 

 

   3) MČ trvá na ochraně stávajícího nezastavěného a nezastavitelného území. Ochrana 
dosud nezastavěných ploch je podstatná z důvodu tlaku předimenzovaných 
developerských záměrů na území MČ. 

Bereme na vědomí, není předmětem řešení ÚAP 
hl.m. Prahy, bude předána na vědomí 
zpracovateli územně plánovací dokumentace. 
Priorita maximálního zachování stávající hranice 
zastavěného území je jedním z cílů územního 
plánování. 

 

   4) MČ podporuje převod pozemků s plochou zornění na případné zatravnění, zalesnění 
nebo zasadbování, aby tak vznikly případné nové plochy pro rekreaci a oddych obyvatel 
MČ. 

Bereme na vědomí. 
Konkrétní záměry na zatravnění, zalesnění, 
případně změnu kultury je možné za 
předpokladu respektování legendy platného ÚP 
SÚ hl.m. Prahy realizovat. V případě, že je nutná 
změna regulativu, bude nezbytné pořízení 
změny územního plánu. 

 

   5) MČ podporuje při nové výstavbě na svém území rozvolnění nízkopodlažní rodinnou 
zástavbu nebo zástavbu viladomy, a to s ohledem na spíše venkovský charakter MČ, 
stávající zástavbu a návaznost na historické jádro obce. 

Bereme na vědomí. Nejedná se o požadavek na 
úpravu ÚAP hl.m. Prahy. 
Připomínce nebude vyhověno, bude předána 
zpracovateli územně plánovací dokumentace. 

 

   6) MČ podporuje a požaduje s ohledem na rozvojová území v okolí budoucích stanic 
metra (Libuš, Písnice) přípravu regulačního plánu zástavby daných lokalit, která bude u 
nejvyšších budoucích staveb v lokalitě respektovat výškové hladiny okolní navazují 
zástavby (na Libuši návaznost na historické jádro obce a zástavbu RD). V rámci 
rozvojových ploch a transformačních území trváme na dotvoření charakteru obce 
s převážnou funkcí bydlení. 

ÚAP nebudou upravovány, připomínka bude 
předána zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Požadavek bude nutné uplatnit při projednání 
návrhu ÚP hl.m. Prahy, ÚAP hl.m. Prahy se 
vymezením ploch, určených ke zpracování 
územně plánovací dokumentace - regulačních 
plánů, nezabývají. 

 

   7) MČ podporuje prostupnost zastavěného území za účelem průchodnosti městskou 
částí a návaznosti na možnost spojení veřejnou dopravou. 

Bereme na vědomí.  

   8) MČ požaduje doplnit do plánovaných rozvojových plánů dopravní infrastruktury 
tramvajovou trať  Modřany-Libuš, která má v převážné míře zajistit spojení se správním 
obvodem Praha 12. 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
Tramvajová trať Modřany-Libuš je v platném 
Územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy 
formou návrhu.  
V kapitole 412 - záměry na provedení změn v 
území jsou uvedeny pouze vybrané záměry 
dopravní infrastruktury, mezi které tato 
tramvajová trať metodicky nepatří. 

 

   9) MČ podporuje rozvoj občanské vybavenosti, sociální péče a školských zařízení 
s ohledem na  nedostatečné kapacity nebo chybějící vybavenost v této věci. MČ 
upozorňuje na nedostatečnou  vybavenost kanalizací a komunikacemi v oblasti Písnice a 
na nedostatek míst v mateřských školách. 

Připomínka není předmětem ÚAP, bude předána 
na vědomí zpracovateli územně plánovací 
dokumentace. 
Podporu městské části v oblasti infrastruktury 
bereme na vědomí.  
Nedostatečnou vybavenost vybrané vybavenosti 
by bylo možné prověřit v rámci přípravy 4. 
aktualizace ÚAP. 
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Nedostatečnou vybavenost kanalizací v oblasti 
Písnice je nutno řešit s MHMP/Sekce správy 
města/Odbor technické vybavenosti, kde je 
nutno tento požadavek uplatňovat. Dle našich 
podkladů je oblast Písnice odkanalizována téměř 
v celém rozsahu. 

    10) I z předložených podkladů také vyplývá nedostatečný podíl parků a parkové zeleně. 
MČ rovněž preferuje změnu ve stávající možnosti zastavovat plochy a pozemky v rámci 
sídlištních bloků, kde je stávající území 100% vytěžené a je nepřípustná další zástavba 
těchto ploch. 

Připomínka nebude ve 3. aktualizaci ÚAP hl.m. 
Prahy řešena, bude předána (na vědomí) 
zpracovateli územně plánovací dokumentace. 
Souhlasíme s MČ Praha -Libuš v otázce 
preferování nezastavitelnosti sídlištní zeleně. 
Požadavek se týká územně plánovací 
dokumentace a bylo by vhodné jeho plnění 
sledovat, případně připomínkovat nedostatky při 
projednání ÚP hl.m. Prahy (Metropolitním plánu). 

 

   11)  Jednou z priorit MČ je řešení alarmující dopravní situace, zejména s ohledem na 
zahuštění ulice Libušská dopravou, zásadní je v této věci obchvat Písnice a propojení 
tohoto obchvatu až ke komunikaci Vídeňská. 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
Obchvat Písnice včetně navazujícího 
komunikačního propojení Kunratická spojka - 
Dobronická je obsažen v platném ÚP SÚ hl. m. 
Prahy. Navazující úsek k ulici Vídeňské je 
předmětem řešení projednávané změny ÚP č. Z 
2845/00. Celkově tedy požadavek MČ 
neodpovídá zvolené metodice záměrů. 

 

   B) požaduje doplnit do části Doprava:  
str.12: Východní obchvat Písnice prodloužený až na Vídeňskou 

Nebude vyhověno. 
Uvedená problematika je již v textu uvedena: 
"Dále je žádoucí doplnit komunikační systém 
území o novou severojižní komunikaci mezi 
Libuší a Kunraticemi se snahou zlepšit situaci 
podél ul. Libušské v Libuši a ul. Vídeňské v 
oblasti Kunratic.“ 

 

   str.32 – metro: doplnit trasu D1 metra Připomínka je bezpředmětná. 
V textu ÚAP, který se týká metra je popisován 
především současný stav. Trasa metra D je 
uvedena v projektech dopravní infrastruktury v 
rámci kapitoly 412 - Záměry na provedení změn 
v území a současně i v mapě 412.2. Záměry a 
projekty dopravní infrastruktury pod označením 
PD-1. 

 

   str.55 SWOT: doplnit do přetížení metra i potřebu trasy D1 Požadavek je bezpředmětný. 
Potřeba trasy D1 metra byla řešena pořízením 
změny Z2440/00, resp. umožněním realizace 
navržené trasy zapracováním do platného ÚP 
SÚ hl.m.Prahy. 
"Přetížení úseků metra" je ve SWOT obsaženo, 
trasa metra D je uvedena v záměrech dopravní 
infrastruktury pod označením PD-1.“ 

 

   str.56 – problémy: chybějící kapacitní kolejové propojení v jižní části… (např. trasa D1 
metra a prodloužení tramvajové dopravy z Modřan do Libuše). 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně : 
- v problémech k řešení nástroji územního 
plánování se uvádí "Chybějící další kapacitní 
kolejové propojení v jižní části Prahy s centrem 
města...". 
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- trasa metra D je uvedena v záměrech dopravní 
infrastruktury pod označením PD-1. 
- tramvajová trať Modřany-Libuš je v platném 
Územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy 
formou návrhu.  
- v kapitole 412 - záměry na provedení změn v 
území jsou uvedeny pouze vybrané záměry 
dopravní infrastruktury, mezi které tato 
tramvajová trať metodicky nepatří. 

5.1.2015 1/2015/PH 
MHMP7084/15 

Městská část Praha – 
Lysolaje 
Starosta 
Ing. Petr Hlubuček 

1) Připomínky k oddílu 145 Hluková zátěž 
- nebyla zpracována strategická hluková mapa pro aglomeraci  Praha, 
- tvrzení „.... Na území hlavního města Prahy se nacházejí čtyři letiště, a to v Ruzyni, ve 
Kbelech, v Letňanech a na Točné, přičemž svým významem ruzyňské letiště výrazně 
převyšuje všechna ostatní. Letecky provoz na tomto letišti zaznamenává dlouhodobý 
systematicky růst.....“ neodpovídá skutečnosti, kromě jiného i s ohledem na kap. 640.  

MČ požaduje aktualizovat vstupní podklady a data a uvádět přesné, nezavádějící 
informace. 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Souhlasíme, nebyla zpracována Strategická 
hluková mapa aglomerace Praha, měla by být 
aktualizována. Zadavatel je však Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, tudíž je nutné požadavek 
směřovat na tuto instituci. Dle aktuálních 
informací již byl vybrán zpracovatel Strategické 
hlukové mapy aglomerace Praha. 

 

   2) Připomínky k oddílu 412 Záměry na provedení změn v území 
a) Dopravní záměry 
Letecká doprava  
MČ požaduje s ohledem na nepřesnosti v podkladech a zavádějící interpretaci podkladů 
z vybraných dopravních záměrů, vzhledem k vývoji letecké dopravy, vzhledem k 
velkému negativnímu vlivu na obydlené území hl.m. Prahy vyřadit projekt nové 
paralelní dráhy RWY 06R/24L na ruzyňském letišti. 

Připomínce nebude vyhověno. 
Záměr nové paralelní RWY 06R/24L je obsažen 
v PÚR ČR, z níž ÚAP čerpají. 

 

   b) Silniční doprava  
- SOKP 518-519 
MČ požaduje text doplnit / upravit v ÚAP: 
- SOKP má prioritně sloužit pro propojení dálnic, je součást transevropského systému 
dálnic TEN-T, je nutné jej trasovat s ohledem na životní prostředí, ochranu přírodních 
památek (viz stanovisko EIA z roku 2002), požadavku na síť TEN-T a výši investičních 
nákladů. 
Stanovisko EIA ze dne 30. dubna 2002 č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. záměr 
“Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves“  
"Doporučená varianta: 
Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na životní 
prostředí lze akceptovat realizaci variant označených v dokumentaci jako Ss a J, ostatní 
varianty byly vyloučeny. Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci 
varianty Ss, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta J je 
krajním 
řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že projednání konceptu územního plánu 
velkého územního celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty Ss." 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány jednotlivě: 
- ÚAP konstatují nutnost dokončení Pražského 
okruhu a nestanovují jeho provozní a funkční 
parametry.  
- do textu bude doplněna informace, že Pražský 
okruh je součást sítě TEN-T.  
Ostatní požadované doplnění se týká podmínek, 
které stanovuje ÚPD nikoliv ÚAP. 

 

   3) Připomínky k oddílu 611 – Dopravní infrastruktura 
MČ požaduje přepracovat celý oddíl s těmito připomínkami: 
- v případě SOKP není v ÚAP zohledněn stav ÚPD Středočeského kraje, 
 
 
 
 
 
- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s obydleným územím 
Prahy, tranzitní doprava je vedena přes obydlená území Suchdola a dalších městských 
částí 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vyhodnoceny samostatně: 
- přestože část Pražského okruhu ZÚR 
Středočeského kraje aktuálně neobsahují 
(původně schválené však ano), je koridor 
vymezen i na základě PÚR ČR a je obsažen v 
územních plánech jednotlivých obcí kolem 
Prahy;  
- vlastní vyhodnocení vlivu záměru na limity, 
hodnoty a další aspekty udržitelného rozvoje je 
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- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s přírodními památkami 
a Evropsky významnou oblastí Natura 2000 - Kaňon Vltavy u Sedlce 
 
 
 
- SOKP je součásti TEN-T, není uplatněn požadavek na vedení tranzitní, zejména 
nákladní, dopravy propojující dálniční síť mimo obydlená území dle požadavku PÚR a 
předpisů TEN-T, je tak omezena možnost financování z fondů EÚ  
- není uveden nedostatek parkovacích míst v případě prodloužení tramvajové linky do 
oblasti Suchdola, 
 
 
- chybějící spojení mezi Pha 6 a Pha 8 není možné řešit pomocí transevropské dálnice 
SOKP v trase přes Suchdol, to je v rozporu s požadavky plynulost a bezpečnost provozu 
na TEN-T,  
- v ÚAP není řešen na problém propojení pro veřejnou dopravu mezi Pha 6 a Pha 8, MČ 
požaduje propojení Pha 6 (Podbaba) a Pha 8 (Podhoří, Bohnice) s prioritou veřejné 
dopravy 

předmětem procesů zpracování a pořizování 
ÚPD a jejího vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj (VVURU). Úkolem ÚAP je zjistit a popsat 
tyto limity, hodnoty atd., které jsou podkladem 
pro VVURU. To znamená, že byť není jeden dílčí 
konkrétní možný střet v ÚAP popsán, musí být i 
tak vyhodnocen v rámci VVURU při procesu 
pořizování ÚPD. 
- dále je úkolem ÚAP vyhodnocovat nejen 
problémy v podobě územních střetů, ale také 
problémy z hlediska deficitů rozvojových záměrů, 
aby byl naplněn smysl vyváženého rozvoje ve 
všech pilířích; 
- bude doplněna informace o zařazení 
Pražského okruhu do sítě TEN-T. 
- řešení parkovacích míst v souvislosti se 
záměrem prodloužení TT do Suchdola není 
předmětem ÚAP. Danou připomínku je třeba 
uplatnit v rámci projednávání návrhu tramvajové 
trati (Z2849/00); 
- připomínka týkající se propojení Prahy 6 a 
Prahy 8 nebude do kapitoly 611 doplněna.  
- chybějící kvalitní tangenciální spojení MHD 
mimo celoměstské centrum města včetně 
propojení Prahy 6 a Prahy 8 je již uvedeno v 
kapitole 1132 - Problémy dílčí, Problémy 
dopravní infrastruktury.  
Vyhodnocení připomínek bude předáno 
zpracovateli ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu). 

   4) Připomínky k oddílu 640 Letecká doprava 
MČ požaduje přepracovat celý oddíl s těmito připomínkami: 
- v ÚAP jsou uváděny 15 let staré prognózy vývoje letecké dopravy, které jsou v 
posledních 10 letech zcela zjevně nesprávné co do počtu osob i pohybů letadel, 
- prognózy jsou např. v přímém rozporu s předpoklady provozu v dokumentací EIA, 
- nejsou uvedeny žádné relevantní prognózy nebo odhady vývoje letecké přepravy, 
které by vycházely ze skutečnosti posledních 10 let, a odrážely tak reálný vývoj na 
letišti, 
- v textu nejsou uváděny aktuální dostupné údaje z posledních let , 
- provoz dráhy 12/30 nemůže být dlouhodobý problém pro obyvatele Prahy, provoz je 
zcela zásadně omezen v denních hodinách smluvně, platnými územními rozhodnutími i 
AIP Č i rozsahem OHP v této oblasti. Noční provoz je na této dráze zcela vyloučen s 
výjimkou mimořádných situací – ohrožení bezpečnosti  letadel 
Podklady k letecké dopravě na letišti v Praze-Ruzyni jsou nepřesné a zavádějící a 
nemohou být objektivním podkladem pro ÚPD. Požadujeme zpracovat nové prognózy 
vývoje letecké přepravy s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji a rozvoji okolních letišť a 
přepracovat tuto kapitolu tak, aby popisovala reálný stav provozu. 

V současnosti nemáme k dispozici žádné "nové" 
prognózy vývoje letecké dopravy. Jejich 
zpracování není v kompetenci zpracovatele 
ÚAP. Text kapitoly letecká doprava v ÚAP 
zmiňuje dřívější rostoucí odhad vývoje letecké 
dopravy, nicméně také popisuje reálný vývoj 
letecké dopravy na Letišti Praha/Ruzyně. Text 
kapitoly 641 týkající se budoucího vývoje Letiště 
Praha/Ruzyně bude vypuštěn. Doložené grafy a 
tabulky počtu odbavených cestujících a počtu 
pohybů letadel jsou totožné s uvedenými v UAP. 
Data pro přepravu zboží jsou celkově odlišná a 
není uveden zdroj pro možné porovnání. 
Kapacita Letiště - dráhy 12/30 je limitována 
smluvně a platnými právními předpisy. S 
ohledem na Dopravní politiku ČR sledovat záměr 
částečné přestavby dráhového systému 
zahrnující novou paralelní RWY. Záměr RWY je 
rovněž v souladu s PÚR ČR. 

 

   Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni 

Ukazatel / 
Rok 

Počet 
odbavených 
cestujících 

Meziroční 
růst (%) 

očet pohybů 
letadel 

Meziroční růst 
(%) 

řeprava zboží 
(t) 

Meziroční růst 
(%) 
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2003 7 463 120 18,2 115 756 11,4 2 744 070 15,6 

2004 9 696 413 29,9 144 962 25,2 3 607 407 31,5 

2005 10 777 020 11,1 160 213 10,5 3 973 079 10,1 

2006 11 581 511 7,5 166 346 3,8 4 129 256 3,9 

2007 12 436 254 7,4 174 662 5,0 4 461 887 8,1 

2008 12 630 557 1,6 178 628 2,3 4 622 731 3,6 

2009 11 643 366 -7,8 163 816 -8,3 4 209 148 -8,9 

2010 11 556 858 -0,7 156 052 -4,7 4 100 762 -2,6 

2011 11 788 629 2,0 150 717 -3,4 4 216 574 2,8 

2012 10 807 890 -8,3 131 564 -12,7 3 760 756 -10,8 

2013 10 974 196 1,5 128 633 -2,2 3 673 738 -2,3 
 

5.1.2015 MČ P-ŘPRJ 00001/2015 
MHMP 22170/15 
MHMP 29110/15 

Městská část Praha – 
Řeporyje 
Starostka 
Ing. Marcela 
Holovská 

A)  První, týkající se formy předloženého materiálu, jehož formát lze efektivně využívat 
pouze na grafických stanicích se speciálním softwarem, kterými obvykle MČ a jejich 
občané nedisponují. 
Žádáme proto, aby další materiály byly k posouzení předkládány v presentovatelné 
formě pro běžné osobní počítače s dostupným softwarem. 

Připomínce bude vyhověno ve 4. aktualizaci 
ÚAP hl.m.Prahy. 
Poskytnuté materiály UAP jsou prezentované v 
běžně používaných programech. Na základě 
tohoto podnětu nicméně ve 4. aktualizaci 
doplníme informaci o doporučovaném softw are. 

 

   B) Druhá, velmi zásadní připomínka, týkající se postupu prací na dalším stupni 
projektové dokumentace na MP. 
Žádáme, aby záměry k umístění provozů sběru nebo skládkového hospodářství TKO a 
ostatních materiálů, výtopen a apod. byly předem projednány s příslušnou MČ, 
jejíhož správního území by se záměr k umístění týkal. 

Požadavek MČ Praha - Řeporyje se týká 
postupu prací na návrhu ÚP hl.m.Prahy 
(Metropolitního plánu) a není proto požadavkem, 
týkajícím se projednávaných ÚAP hl.m.Prahy.  
Projektantovi nového ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) bude uplatněný 
požadavek předán. 

 

   Základní údaje  000: 
033 - str . 44: 
….ještě je zde trend výstavby nových  středních škol v příměstských obcích. příkl. 
Hostivice, Dolní Břežany, Jesenice.   
Připomínka -   Poslední dobou se ukazuje, že systém "střední škola v každé obci" je 
ekonomicky neúnosný  a kvalita výuky klesá, neboť nelze za daných ekonomických 
podmínek zajistit kvalitní učitelský sbor 

Připomínka bude do 3. aktualizace zapracována. 
Text týkající se středního školství bude v ÚAP 
hl.m. Prahy 2014 v daném odstavci odstraněn. 

 

   Krajina 100: 
123 - str . 28:  
…..jde o uchování krajinné scény ( Smíchov, Jinonice....)  
Připomínka – doplnit : Řeporyje, oblast Skály, oblast prostoru Řepora a Prokopské i 
Dalejské  údolí, včetně lomu Požáry. Zdůraznit význam lokalit s ještě zachovalým  
přirozeným biotopem, případně zdůraznit potřebnost rekultivace s ohledem na 
zachování biotopu. 

Bude vyhověno částečně.  
V kapitole 123 ÚAP hl.m. Prahy 2014 je z 
prostorových důvodů uvedeno jen několik 
příkladů hodnotných krajinných scén, respektive 
krajinných celků (celkový přehled lze nalézt v 
grafické části, například ve výkresu 1120 
Hodnoty území).  
Do textové části ÚAP není možno zařadit výčet 
úplný, a proto dojde k doplnění pouze 
Prokopského a Dalejského údolí jako jednoho z 
nejvýznamnějších krajinných celků v Praze. 

 

   123 - str . 29:  
Připomínka -- Doplnit podobně:   Prokopské i Dalejské  údolí  jsou  významné terénní 
dominanty . 

Připomínce nebude vyhověno. 
V textové části nejsou na straně 29 uváděny 
žádné příklady, a proto zde nelze uvádět jen 1 
oblast hl. m. Prahy. V obrázku na stejné straně 
jsou zdůrazněny právě jen ty části Prokopského 
a Dalejského údolí, které se jako "dominantní 
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vrcholy a ostrohy" v krajině uplatňují. 
   124 - str . 30:  

Podobně :18 ks území ochranných pásem pražské památkové rezervace ( OP PPR)  
Připomínka - rozšířit o Prokopské a Dalejské údolí. 

Připomínka je nesrozumitelná,není jasné co je 
míněno 18 ks území ochranných pásem OP 
PPR. Ochranné pásmo PPR je limitem a nelze 
ho měnit. 
kapitola 124 - str. 30 je věnována zkoumání 
pohledově exponovaných svahů říční nivy 
Vltavy. Výpočet viditelnosti a výběr vyhlídkových 
bodů byl speciálně řešen s ohledem na 
pohledově exponované svahy Vltavy, nikoli 
navazujících údolních prostorů. Prokopské a 
Dalejské údolí není důvod zahrnovat. 
Požadavek nebude akceptován, OP PPR je 
přebíráno, rozsah pohledových horizontů byl v 
podstatě kompletně exaktně vymezen. 

 

   Město 200: 
226 - str . 54:   
Připomínka - Výškové podmínky stabilizovaných území -   jsou nutné definovat co 
nejdříve, ne "až někdy v příštích  dokumentech ÚAP". 

Připomínka bude řešena v další aktualizaci ÚAP. 
Výškové podmínky stávajícího území jsou již v 
ÚAP 2014 charakterizovány několika způsoby - 
jako relativní výškové hladiny v rastru 100x 100 
m, v odpovídající podlažnosti, stanoveny jsou 
výšky obvodových linií střech.  
Výškové hladiny na základě vymezených bloků 
budou charakterizovány v další aktualizaci ÚAP 
ve vazbě na probíhající přípravu Metropolitního 
plánu. 

 

   Využití území 300: 
313 - str . 10:   
Řeka Vltava na severu působí díky absenci mostů a krajinnému 
reliéfu jako téměř 100% bariera oddělující Suchdol od Bohnic a Čimic. Propojení 
zprostředkovává pouze jednoduchý přívoz pro pěší, případně cyklisty 
Připomínka - doplnit : Trojský most 

Připomínka bude zapracována.  
Odstavec v kapitole 312 bude opraven takto:  
„Řeka Vltava na severu působí díky absenci 
mostů a krajinnému reliéfu jako téměř 100% 
bariera oddělující Suchdol od Bohnic a Čimic. 
Posledním propojením je lávka na Císařský 
ostrov, další ve směru toku řeky zprostředkovává 
pouze jednoduchý přívoz pro pěší a cyklisty.“ 
Poznámka - Trojský most v poloze výše proti 
toku řeky nemá význam v daném kontextu 
připomínat. 

 

   Rozvojový potenciál 400: 
411 - str . 10:         
 Tab./ 411.5 Vyhodnocení územních podmínek pro rozvoj transformačních a 
rozvojových ploch 
Připomínka -  doplnit :  území  Řeporyje 

Připomínce nelze vyhovět, neodpovídá zvolené 
metodice ÚAP.  
Výběr transformačních ploch byl proveden 
poměrně složitou syntézou více dokumentů, jak 
je popsáno v kapitole 411 na str.13. Syntéza 
rozdělila transformační území Řeporyje, K 
Betonárně na 2 samostatné transformační 
plochy menší než 30 ha, protože měly 
neslučitelné charakteristiky.  
Výsledky vyhodnocení transformačních ploch 
jsou v ÚAP 2014 uvedeny pouze pro skupinu 
transformačních ploch větších než 30 ha, neboť 
v době uzávěrky dat a textů ÚAP 2014 nebylo 
vyhodnocení skupiny ploch 5-30 ha ještě k 
dispozici. 

 

   411 - str . 13:         
Vyhodnocení transformačních ploch města > 30 ha  

 
Viz vyhodnocení předchozího bodu. 
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Připomínka  - doplnit Řeporyje 
   412 - str . 23: 

Záměry na provedení  změn v území 
Připomínka – zařadit záměr na revitalizaci Dalejského údolí, zrušením zřícenin 
Trunečkova mlýna a zbytků staveb v prostoru bývalé vápenky. Jedná se o nebezpečné 
objekty, které již hrozí zřícením. V této souvislosti zařadit záměr na revitalizaci lomu Na 
Požárech.  

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
Záměr na revitalizaci Dalejského údolí, zrušením 
zřícenin Trunečkova mlýna je znám od roku 
2010, EIA na revitalizaci lomu Na Požárech je z 
roku 2011; do aktualizace ÚAP hl.m. Prahy byly 
zahrnuty záměry z let 2012 - 2014.  
Výběr záměrů za celé území Prahy bude nově 
proveden ve vztahu k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v 
příští aktualizaci. 

 

   412 - str . 24: 
Připomínka - doplnit:  výstavba odhlučňovacích bariér Pražského okruhu  v oblasti 
okolí Ořešské ulice směrem na Ořech a Zbuzany 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
Realizace odlučovacích bariér by měla být 
součástí stavby komunikace.  
Do ÚAP hl.m. Prahy nebude zapracováno. 
Záměr je nutné vyhodnotit provozovatelem 
komunikace a realizovat na základě podrobnější 
projektové dokumentace. 
(ÚR PROTIHLUKOVÁ STĚNA Řeporyje VYS 
983/07/ER/PHS/Kom-ÚR) 

 

   412 - str . 25:  
tab. 412.1 
Zde je duplikace  cílů: PU - 4  a  PU - 53 - oba úkoly jsou  stejné:  Dostavba městského 
bloku v ul. Kováků, Praha 5 

Připomínka bude zohledněna, duplicitní záměr 
bude vyškrtnut. 

 

   412 - str . 25:  
MHD,metro, tramvaj 
Připomínka - doplnit  řešení povrchové dopravy v okolí nemocnice Motol po  
prodloužení  trasy  metra A 

ÚAP hl.m. Prahy se nezabývají návrhem 
jednotlivých linek MHD.  
Výkres veřejné dopravy je tvořen na základě 
poskytnutých dat organizace ROPID. 

 

   Krajinná infrastruktura 500: 
Bez  připomínek 

Bereme na vědomí.  

   Dopravní infrastruktura 600: 
Bez  připomínek 

Vzato na vědomí.  

   Technická infrastruktura 700: 
712 - str . 6:  
ČOV, septiků nebo žump. Jedna se především o obyvatele Točné a Zadní Kopaniny 
Připomínka - doplnit : Řeporyjí  a  Třebonic 

Požadavku bude vyhověno. 
Uvedené oblasti bez kanalizace budou doplněny 
do textové části oddílů 700 Technická 
infrastruktura a 1100 Hodnoty a problémy 
(včetně MAPA/1132.2). V grafické části bude 
doplněno do výkresu 1130 Problémy v území. 

 

   Ekonomická  infrastruktura 800: 
831 - str . 23:  
Kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory se na území města v posledních 
letech zvýšila. 
Připomínka - doplnit:  klinika  U Agáty  v Řeporyjích (klinika je v současné době ve 
výstavbě). 

Připomínka nebude akceptována. 
V textu nejsou jmenovitě uvedena všechna nová 
zařízení. Výstavba nového zařízení bude 
doplněna po dokončení výstavby v datech 
současného stavu v rámci samostatného režimu 
aktualizace současného stavu využití území. 

 

   832 - str . 28:  
Taková studia jsou také často organizátory aktivit, které daleko přesahují prostor jejich 
sídla. Vytváří tvořivé a inspirativní lokální mikroklima, které může pozitivně ovlivnit 
společenský vývoj v daném místě (Holešovice, Vršovice, Karlín, Hloubětín, Smíchov). 
Připomínka doplnit : Řeporyje 

Nebude doplněno.  
V textu jsou uvedeny jen základní příklady, 
nejedná se podrobný výčet všech lokalit. 

 

   846 - str . 50:  
Hlavním úkolem rekreačních území Prahy je zajistit podmínky pro oddech, relaxaci a 
neorganizované pohybové aktivity a prostý pobyt v prostředí přírodě blízkém 

Připomínka je bezpředmětná.  
Oblast Prokopské a Dalejské údolí je jmenována 
v předchozím odstavci a je rovněž zobrazena na 
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Připomínka - doplnit : Prokopské a Dalejské údolí schématu MAPA/846.1 jako jedna z rekreačních 
oblastí. 

   847 - str . 55:  
Připomínka Obecně chybí širší učinná podpora Prahy nebo 
veřejných rozpočtů pravě pravidelného sportování širokých vrstev 
obyvatel, kteří nejsou nikde organizováni. 
Např. ZŠ Řeporyje  nemá  ani po 60 letech své  existence vybudovanou  školní 
tělocvičnu! 

Připomínka bude do 3. aktualizace zapracována. 
Připomínku chápeme jako souhlas a podporu 
konstatování,že "chybí širší účinná podpora 
Prahy nebo veřejných rozpočtů právě 
pravidelného sportování širokých vrstev 
obyvatel, kteří nejsou nikde organizováni". 
Bude zapracováno v problémech mimo územní 
plánování, jejichž řešením by se mělo 
hl.m.Praha zabývat.  
Do části kapitoly 800 Problémy k řešení 
Ekonomická infrastruktura bude rozšířen 
poslední bod v odstavci 840 - Péče o tělo: 
"......a chybějící účinná podpora veřejných 
rozpočtů pravidelného sportování obyvatel, kteří 
nejsou organizováni.“ 

 

   Ostatní níže uvedené materiály : 
Nástroje uplatňování veř. zájmu 900: 
Implementace UPP  a UPD 1000: 
Hodnoty a problémy 1100: 
Hodnocení  vyváženosti  vztahu 1200: 
Příloha: Indikátory udržitelnosti rozvoje: 
byly projednány bez připomínek. 

Všechny vyjmenované kapitoly, projednané bez 
připomínek bereme na vědomí. 

 

5.1.2015 UMC P_Such 
00001/2015 
MHMP17192/15 

Městská část Praha – 
Suchdol 
Starosta 
Ing. Petr Hejl 

1) Připomínky k oddílu 145 Hluková zátěž 
- nebyla zpracována strategická hluková mapa pro aglomeraci  Praha, 
- tvrzení „.... Na území hlavního města Prahy se nacházejí čtyři letiště, a to v Ruzyni, ve 
Kbelech, v Letňanech a na Točné, přičemž svým významem ruzyňské letiště výrazně 
převyšuje všechna ostatní. Letecky provoz na tomto letišti zaznamenává dlouhodobý 
systematicky růst.....“ neodpovídá skutečnosti, kromě jiného i s ohledem na kap. 640.  
MČ požaduje aktualizovat vstupní podklady a data a uvádět přesné, nezavádějící 
informace. 

Připomínka je mimo kompetenci zpracovatele 
ÚAP, jedná se o data externích poskytovatelů 
údajů/agendu jiného subjektu. 
Souhlasíme, nebyla zpracována Strategická 
hluková mapa aglomerace Praha, měla by být 
aktualizována. Zadavatel je však Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, tudíž je nutné požadavek 
směřovat na tuto instituci.  
(Dle aktuálních informací již byl vybrán 
zpracovatel Strategické hlukové mapy 
aglomerace Praha.) 

 

   2) Připomínky k oddílu 412 Záměry na provedení změn v území 
a) Dopravní záměry 
Letecká doprava  
MČ požaduje s ohledem na nepřesnosti v podkladech a zavádějící interpretaci podkladů 
z vybraných dopravních záměrů, vzhledem k vývoji letecké dopravy, vzhledem k 
velkému negativnímu vlivu na obydlené území hl.m. Prahy vyřadit projekt nové 
paralelní dráhy RWY 06R/24L na ruzyňském letišti. 

Připomínce nebude vyhověno.. 
Záměr nové paralelní RWY 06R/24L je obsažen 
v PÚR ČR, z níž ÚAP čerpají. 
 

 

   b) Silniční doprava  
- SOKP 518-519 
MČ požaduje text doplnit / upravit v ÚAP: 
- SOKP má prioritně sloužit pro propojení dálnic, je součást transevropského systému 
dálnic TEN-T, je nutné jej trasovat s ohledem na životní prostředí, ochranu přírodních 
památek (viz stanovisko EIA z roku 2002), požadavku na síť TEN-T a výši investičních 
nákladů. 
Stanovisko EIA ze dne 30. dubna 2002 č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. záměr 
“Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves“  
"Doporučená varianta: 
Na základě závěrů posudku je možné konstatovat, že z hlediska vlivů na životní 

ÚAP hl.m. Prahy konstatují nutnost dokončení 
Pražského okruhu a nestanovují jeho provozní a 
funkční parametry.  
Do textu bude doplněna informace, že Pražský 
okruh je součást sítě TEN-T.  
Ostatní požadované doplnění se týká podmínek, 
které stanovuje ÚPD nikoliv ÚAP. 
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prostředí lze akceptovat realizaci variant označených v dokumentaci jako Ss a J, ostatní 
varianty byly vyloučeny. Z hlediska vlivů na životní prostředí doporučujeme realizaci 
varianty Ss, kterou považujeme v dlouhodobém horizontu za vhodnější. Varianta J je 
krajním 
řešením, jehož realizaci lze připustit v případě, že projednání konceptu územního plánu 
velkého územního celku Pražského regionu vyloučí možnost realizace varianty Ss." 

   c) Záchytná parkoviště 
MČ požaduje doplnit: 
- P+R Výhledy + BUS terminál pro příměstskou dopravu u konečné TT Podbaba-
Suchdolna V7hledech 

Požadavek neodpovídá metodice tvorby ÚAP 
hl.m. Prahy.  
V kapitole jsou uváděny pouze vybrané záměry 
týkající se problematiky P+R, které se v 
současnosti připravují. 
BUS terminál rovněž neodpovídá metodice 
výběru záměrů. 

 

   d) Tramvajová doprava  
MČ požaduje doplnit: 
- TT Podbaba-Suchdol (nyní se projednává zadání změny ÚP) 
- tramvajové propojení P6 (Dejvice) a P8 (Bohnice, Kobylisy) 

Připomínka týkající se záměru tramvajové trati 
Podbaba-Suchdol bude zapracována. 
Připomínka týkající se tramvajového propojení 
Prahy 6 a Prahy 8 nebude do kapitoly 412 
doplněna.  
Chybějící kvalitní tangenciální spojení MHD 
mimo celoměstské centrum města včetně 
propojení Prahy 6 a Prahy 8 je již uvedeno v 
kapitole 1132 - Problémy dílčí, Problémy 
dopravní infrastruktury.  
Připomínka bude dále předána zpracovateli 
ÚPD. 

 

   c) Urbanistické záměry 
MČ požaduje doplnit: 
- záměr na rekonstrukci Brandejsova statku Praha-Suchdol 
- záměr na výstavbu hasičské zbrojnice na pozemku parc.č. 13/1  
- záměr na rekonstrukci Brandejsova náměstí, v souvislosti s přípravou projektu TT 
Podbaba -Suchdol je Brandejsovo náměstí důležitý dopravní uzel (stanice MHD pro 
areál České zemědělské univerzity - doprava10 tisíc studentů / den) a vstupní bod do 
areálu ČZU 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
Záměry s územním rozhodnutím nebyly podle 
zvolené metodiky do seznamu zahrnuty z 
důvodů pokročilého stupně před realizací; a 
aktualizace ÚAP zohlednila záměry z časového 
období 2012 - 2014. 
Záměr na rekonstrukci Brandejsova statku 
Praha-Suchdol má ÚR; záměr na výstavbu 
hasičské zbrojnice na pozemku parc.č. 13/1 je 
znám od r. 2011; záměr na rekonstrukci 
Brandejsova náměstí, v souvislosti s přípravou 
projektu TT Podbaba Suchdol - neodpovídá 
metodice výběru záměrů - nebude zapracováno. 
Výběr záměrů za celé území Prahy bude nově 
proveden ve vztahu k pojetí ÚAP hl. m. Prahy v 
příští aktualizaci. 

 

   d) Vybrané záměry technické infrastruktury 
MČ požaduje doplnit: 
- odkanalizování - výstavba kanalizace na území MČ Praha-Suchdol jako prioritu v zájmu 
dokončení kanalizace na celém území hl.m. Prahy 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m.  Prahy. 
 
Připomínce nebude vyhověno, neboť záměry 
ÚAP definují pouze stavby nadřazeného sytému 
odkanalizování, jako jsou kmenové stoky a 
sběrače.  
MČ Suchdol je napojena na kanalizační síť 
hlavního města a města Roztoky. Lokality 
Suchdola, které nejsou napojeny na veřejnou 
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kanalizaci, budou uvedeny v oddíle 1100 
Hodnoty a problémy. ÚAP se k prioritám 
realizace nevyjadřují. 

   Vodní toky 
MČ požaduje doplnit: 
- záměr výstavby retenčních nádrží na Suchdolském potoce před Únětickým potokem 
dle požadavků Povodí Vltavy pro zajištění odvedení dešťových vod z velké části území 
MČ Praha-Suchdol 

Připomínka neodpovídá zvolené metodice ÚAP 
hl. m. Prahy. 
ÚAP hl.m. Prahy 2014 zahrnují záměry z let 
2012 - 2014, starší záměry a záměry s platným 
ÚR nebyly dle zvolené metodiky zohledněny. 

 

   3) Připomínky k oddílu 611 – Dopravní infrastruktura 
MČ požaduje přepracovat celý oddíl s těmito připomínkami: 
- v případě SOKP není v ÚAP zohledněn stav ÚPD Středočeského kraje, 
- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s obydleným územím 
Prahy, tranzitní doprava je vedena přes obydlená území Suchdola a dalších městských 
částí 
 
 
- není upozorněno na problém konfliktu navrhované trasy SOKP s přírodními památkami 
a Evropsky významnou oblastí Natura 2000 - Kaňon Vltavy u Sedlce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SOKP je součásti TEN-T, není uplatněn požadavek na vedení tranzitní, zejména 
nákladní, dopravy propojující dálniční síť mimo obydlená území dle požadavku PÚR a 
předpisů TEN-T, je tak omezena možnost financování z fondů EÚ  
- není uveden nedostatek parkovacích míst v případě prodloužení tramvajové linky do 
oblasti Suchdola, 
 
 
- chybějící spojení mezi Pha 6 a Pha 8 není možné řešit pomocí transevropské dálnice 
SOKP v trase přes Suchdol, to je v rozporu s požadavky plynulost a bezpečnost provozu 
na TEN-T,  
- v ÚAP není řešen na problém propojení pro veřejnou dopravu mezi Pha 6 a Pha 8, MČ 
požaduje propojení Pha 6 (Podbaba) a Pha 8 (Podhoří, Bohnice) s prioritou veřejné 
dopravy 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně: 
- přestože část Pražského okruhu ZÚR 
Středočeského kraje aktuálně neobsahují 
(původně schválené však ano), je koridor 
vymezen i na základě PÚR ČR a je obsažen v 
územních plánech jednotlivých obcí kolem 
Prahy;  
- Vlastní vyhodnocení vlivu záměru na limity, 
hodnoty a další aspekty udržitelného rozvoje je 
předmětem procesů zpracování a pořizování 
ÚPD a jejího vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj (VVURU). Úkolem ÚAP je zjistit a popsat 
tyto limity, hodnoty atd., které jsou podkladem 
pro VVURU. To znamená, že byť není jeden dílčí 
konkrétní možný střet v ÚAP popsán, musí být i 
tak vyhodnocen v rámci VVURU při procesu 
pořizování ÚPD. 
Dále je úkolem ÚAP vyhodnocovat nejen 
problémy v podobě územních střetů, ale také 
problémy z hlediska deficitů rozvojových záměrů, 
aby byl naplněn smysl vyváženého rozvoje ve 
všech pilířích; 
Bude doplněna informace o zařazení Pražského 
okruhu do sítě TEN-T. 
Zlepšení parkovacích míst v souvislosti se 
záměrem prodloužení TT do Suchdola není 
předmětem ÚAP. Danou připomínku je třeba 
uplatnit v rámci projednávání návrhu tramvajové 
trati (Z2849/00); 
Připomínka týkající se propojení Prahy 6  a 
Prahy 8 nebude do kapitoly 611 doplněna. 
Chybějící kvalitní tangenciální spojení MHD 
mimo celoměstské centrum města včetně 
propojení Prahy 6  a Prahy 8 je již uvedeno v 
kapitole 1132 - Problémy dílčí, Problémy 
dopravní infrastruktury.  
Vyhodnocení připomínek bude předáno 
zpracovateli ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního 
plánu). 

 

   4) Připomínky k oddílu 712 Odkanalizování 
- do neodkanalizovaných území není zahrnuta největší oblast bez splaškové kanalizace a 
to cca 40 % území Suchdola. Požadujeme tuto skutečnost doplnit do ÚAP jako jeden z 
významných problémů infrastruktury – není dokončena výstavba a požaduje se 
rozšiřování obnovy kanalizační sítě. 

Požadavek bude do 3. aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy zapracován. 
Oblast Suchdola bez splaškové kanalizace bude 
doplněno do textové části oddílů 700 Technická 
infrastruktura a 1100 Hodnoty a problémy 
(včetně MAPA/1132.2).  
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V grafické části bude doplněno do výkresu 1130 
Problémy v území. 

   5) Připomínky k oddílu 640 Letecká doprava 
MČ požaduje přepracovat celý oddíl s těmito připomínkami: 
- v ÚAP jsou uváděny 15 let staré prognózy vývoje letecké dopravy, které jsou v 
posledních 10 letech zcela zjevně nesprávné co do počtu osob i pohybů letadel, 
- prognózy jsou např. v přímém rozporu s předpoklady provozu v dokumentací EIA, 
- nejsou uvedeny žádné relevantní prognózy nebo odhady vývoje letecké přepravy, 
které by vycházely ze skutečnosti posledních 10 let, a odrážely tak reálný vývoj na 
letišti, 
- v textu nejsou uváděny aktuální dostupné údaje z posledních let , 
- provoz dráhy 12/30 nemůže být dlouhodobý problém pro obyvatele Prahy, provoz je 
zcela zásadně omezen v denních hodinách smluvně, platnými územními rozhodnutími i 
AIP Č i rozsahem OHP v této oblasti. Noční provoz je na této dráze zcela vyloučen s 
výjimkou mimořádných situací – ohrožení bezpečnosti  letadel 
Podklady k letecké dopravě na letišti v Praze-Ruzyni jsou nepřesné a zavádějící a 
nemohou být objektivním podkladem pro ÚPD. Požadujeme zpracovat nové prognózy 
vývoje letecké přepravy s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji a rozvoji okolních letišť a 
přepracovat tuto kapitolu tak, aby popisovala reálný stav provozu. 

Připomínka se skládá z více částí, které jsou 
vypořádány samostatně. 
V současnosti nemáme k dispozici žádné "nové" 
prognózy vývoje letecké dopravy. Jejich 
zpracování není v kompetenci zpracovatele 
ÚAP. Text kapitoly letecká doprava v ÚAP 
zmiňuje dřívější rostoucí odhad vývoje letecké 
dopravy, nicméně také popisuje reálný vývoj 
letecké dopravy na Letišti Praha/Ruzyně. Text 
kapitoly 641 týkající se budoucího vývoje Letiště 
Praha/Ruzyně bude vypuštěn. Doložené grafy a 
tabulky počtu odbavených cestujících a počtu 
pohybů letadel jsou totožné s uvedenými v UAP. 
Data pro přepravu zboží jsou celkově odlišná a 
není uveden zdroj pro možné porovnání. 
Kapacita Letiště - dráhy 12/30 je limitována 
smluvně a platnými právními předpisy. S 
ohledem na Dopravní politiku ČR sledovat záměr 
částečné přestavby dráhového systému 
zahrnující novou paralelní RWY. Záměr RWY je 
rovněž v souladu s PÚR ČR. 

 

   
 

Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni 

Ukazatel / 
Rok 

Počet 
odbavených 
cestujících 

Meziroční 
růst (%) 

Počet 
pohybů 
letadel 

Meziroční 
růst (%) 

Přeprava 
zboží (t) 

Meziroč  
růst (%) 

2003 7 463 120 18,2 115 756 11,4 2 744 070 15,6 

2004 9 696 413 29,9 144 962 25,2 3 607 407 31,5 

2005 10 777 020 11,1 160 213 10,5 3 973 079 10,1 

2006 11 581 511 7,5 166 346 3,8 4 129 256 3,9 

2007 12 436 254 7,4 174 662 5,0 4 461 887 8,1 

2008 12 630 557 1,6 178 628 2,3 4 622 731 3,6 

2009 11 643 366 -7,8 163 816 -8,3 4 209 148 -8,9 

2010 11 556 858 -0,7 156 052 -4,7 4 100 762 -2,6 

2011 11 788 629 2,0 150 717 -3,4 4 216 574 2,8 

2012 10 807 890 -8,3 131 564 -12,7 3 760 756 -10,8 

2013 10 974 196 1,5 128 633 -2,2 3 673 738 -2,3 
 

  

5.1.2015 2002/2014 
MHMP16207/15 

Městská část Praha – 
Vinoř 
1. místostarosta 
Ing. Michal Biskup 

Městská část Praha – Vinoř obecně upozorňuje k trase chybějících částí Silničního 
okruhu kolem Prahy (dále jen „SOKP“), že tyto jsou opět umisťovány návrhem 3. úplné 
aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy do stejné polohy jako před 
rozsudky Nejvyššího správního soudu (rozsudky ze ZÚR Praha zejména pro 
nedostatečné posouzení vlivů na životní prostředí vymazaly trasy SOKP 518, 519, 520, 
511 – tedy celou nedostavěnou část od Ruzyně až po D1). 
Namítáme, že zpracovatelé 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. 
Prahy opět navrací SOKP do původní stopy hustě zastavěnými částmi města a 
Středočeského kraje, a to aniž by při zpracování návrhu aktualizace došlo k 
hodnověrnému odbornému posouzení variant okruhu a k posouzení kumulativních a 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
ÚAP nemohou umisťovat žádné záměry ani 
Pražský okruh, pouze informativně zobrazují 
záměry na provedení změn v území mimo jiné 
uvedených i v platných ÚPD. 
ÚAP konstatují nutnost dokončení Pražského 
okruhu a nestanovují jeho provozní a funkční 
parametry. Ostatní požadavky se týkají 
podmínek, které stanovuje ÚPD nikoliv ÚAP. 
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synergických vlivů u SOKP  v jednotlivých lokalitách.    
   Předložené posouzení a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zcela 

nedostatečné, neboť nebylo provedeno pro všechny varianty ve stejném rozsahu a 
podle stejných kritérií.  Negativní stanovisko zpracovatele k regionální variantě SOKP 
tedy nelze považovat za odůvodněné. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD Hl. m. Prahy. 
Prověřování návrhů včetně variant je předmětem 
ÚPD nikoliv ÚAP. 

 

   Namítáme, že pokud jde o vymezení koridoru pro zbývající části Silničního okruhu 
kolem Prahy – není 3. úplná aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, neboť navrhovaná trasa SOKP  prochází přes 
území obcí a městských částí s hustou obytnou zástavbou nebo v jejich těsné blízkosti a 
neodpovídá tedy důvodům pro vymezení SOKP, ani požadavkům uvedeným v PÚR na 
koridory a plochy dopravní infrastruktury. Prosazovaný návrh SOKP Prahou rovněž 
nesplňuje požadavky na umísťování komunikací sítě TEN-T, uvedené v Rozhodnutí 
Evropského Parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě. 

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD hl. m. Prahy.  
ÚAP konstatují nutnost dokončení Pražského 
okruhu a nestanovují jeho provozní a funkční 
parametry. 

 

   Žádáme skutečně odborné a seriózní posouzení variant SOKP pro minimálně dvě aktivní 
varianty záměru. Varianty nechť jsou důsledně posouzeny jak z hlediska dopravního, 
územního a ekonomického, tak z hlediska ekologického. Poté nechť je vybrána trasa 
optimální a vyhovující jak Politice územního rozvoje ČR, tak evropským předpisům pro 
umisťování transevropských silničních sítí, jejichž součástí SOKP je.  

Připomínka není předmětem řešení ÚAP. 
ÚAP přebírají záměr Pražského okruhu v 
podobě vymezené v platných ÚPD Hl. m. Prahy. 
Prověřování návrhů včetně variant je předmětem 
ÚPD nikoliv ÚAP. 

 

   Dále Městská část Praha – Vinoř konkrétně upozorňuje, že územní systém ekologické 
stability (ÚSES) hl. m. Prahy představují nadregionální, regionální a lokální (místní) 
prvky. Jedná se o soustavu ploch (biocenter) vzájemně propojených různě širokými pásy 
(biokoridory), která umožňuje přežívání volně žijících organismů a jejich migraci 
krajinou. Právní rámec ÚSES vytváří zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
jeho prováděcí vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění. Nadregionální a 
regionální část vychází z územně technického podkladu (ÚTP) „Nadregionální 
a regionální ÚSES ČR“, který pořídilo MMR ČR v roce 1996. Všechny tři uvedené 
hierarchické úrovně byly upřesněny a zařazeny do závazné části územního plánu hl. m. 
Prahy (ÚP), takže se staly limitem pro navazující projekční a stavební činnost.  
V katastrálním území Vinoř jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability 
lokální (místní) a regionální úrovně, resp. prvky plošné (biocentra) a liniové 
(biokoridory) a interakční prvky.  
Nejvýznamnější skladebné prvky ÚSES vymezené v katastrálním území Vinoře 
představují prvky regionální úrovně. Regionální biokoridor R 37 „Vinořský potok“ je 
vymezen v nivě Vinořského potoka po celé délce toku ve směru od Kbel až k východní 
hranici hl. m. Prahy. V oblasti horní části toku ve směru od Kbel byly v minulosti 
realizovány nové výsadby biokoridoru, který zde byl založen na orné půdě a zatím není 
plně funkční (R4/38).  
Ve východní části katastrálního území je regionální biokoridor na většině své trasy 
klasifikován jako funkční (R3/37). Na trase tohoto regionálního biokoridoru jsou 
vymezena dvě biocentra lokálního významu (funkční biocentrum L1/60 „U Vinoře“ 
a nefunkční biocentrum L2/59 „Štěpánovská“). Nejcennější prvek systému zde 
jednoznačně představuje funkční regionální biocentrum R1/12 „Vinořská bažantnice“ 
tvořené komplexem dvou chráněných území, historicky propojených v jeden celek, 
Přírodní rezervace Vinořský park a Přírodní památky Bažantnice v Satalicích.  

Bereme na vědomí. 
Všechny jmenované prvky ÚSES jsou v ÚAP 
2014 náležitě zohledněny, při převzetí vymezení 
z platného územního plánu. 

 

   Navrhovaná trasa pražského okruhu nerespektuje výše uvedené prvky ÚSES, závazně 
vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy. Navrhovaná trasa 
prochází ve směru od Satalic k Vinoři v bezprostřední blízkosti výše uvedeného 
funkčního regionálního biocentra R1/12 „Vinořská bažantnice“, nerespektuje vymezené 
ochranné pásmo chráněného území PR Vinořský park a v blízkosti křižovatky místních 
komunikací na jihovýchodním kraji ochranného pásma kopíruje a přetíná trasu 
navrženého místního biokoridoru L4/406 „K Radonicům“.  Směrem dále 

Popis a názor MČ Praha - Vinoř bereme na 
vědomí a předáváme připomínku včetně 
vyhodnocení zpracovateli ÚP hl.m. Prahy 
(Metropolitního plánu) 
Možné způsoby řešení navržených dopravních 
staveb ve vztahu k ÚSES jsou předmětem 
podrobnější územně plánovací dokumentace 
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k severovýchodu navrhovaná trasa okruhu přetíná ve východním výběžku katastrálního 
území Vinoře trasu funkčního biokoridoru regionálního významu č. R 3 /37 „Vinořský 
potok“.  

(Metropolitního plánu), respektive dalších fází 
projekční přípravy. 

   Územní systém ekologické stability (ÚSES) je zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo 
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. 

Bereme na vědomí informaci MČ - citace 
právních předpisů. 
V rámci ÚAP 2014 je jmenovaný právní předpis 
respektován.  
Vymezení ÚSES je převzetí informací z platného 
územního plánu. 

 

   Vzhledem k tomu, že výše uvedené prvky územního systému ekologické stability byly 
upřesněny a  zařazeny do závazné části územního plánu hl. m. Prahy (ÚP), a proto 
rovněž v souladu s předloženými Územně analytickými podklady představují závazný 
limit využití území, nesouhlasíme s předloženým návrhem na vedení pražského okruhu 
zejména v navrhované trase koridoru SOKP Březiněves-Satalice, který by městské části 
Praha – Vinoř  přinesl minimálně enormní hlukovou a emisní zátěž s předpokladem 
překročení limitů hluku a znečištění ovzduší v okolní zástavbě. 

Možné způsoby řešení navržených dopravních 
staveb ve vztahu k ÚSES jsou předmětem 
podrobnější územně plánovací dokumentace 
(Metropolitního plánu), respektive dalších fází 
projekční přípravy. 
Zajištění hygienických limitů musí být řešeno v 
podrobnější dokumentaci stavby. 

 

6.1.2015 1760/2014/Zlic/OPRI 
MHMP24045/15 

Městská část Praha – 
Zličín 
Starostka 
JUDR. Marta 
Koropecká 

Bohužel z důvodů soudního přezkumu voleb v Městské části Praha – Zličín nebylo 
možno projednat návrh 3. aktualizace ve stanoveném termínu (60 dnů ode dne 
doručení). Dovolujeme si Vás proto informovat, že případné připomínky zašle městská 
část ihned po projednání v příslušných orgánech. 

Lhůta pro projednání ÚAP hl.m. Prahy 
jednotlivými MČ je dána §  25 Statutu hl.m. 
Prahy bez výjimky.  
Požadavky, podklady a připomínky MČ k 
projednané 3. aktualizaci budou po doručení 
pořizovateli zaevidovány, vyhodnoceny a dle 
možností navržené řešení zapracováno do 
následující aktualizace územně analytických 
podkladů (případně odůvodněno jejich 
nezapracování). 

 

 



Důvodová zpráva 
Územně analytické podklady, jako nový nástroj územního plánování pro území hl.m.Prahy ve 
smyslu § 26 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, plní úlohu územně plánovacího podkladu 
vymezujícího problémy určené k řešení a stanovují omezení  vyplývající pro rozvoj území 
hl.m. Prahy z provedeného vyhodnocení udržitelného rozvoje.  

Na základě § 28 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajistil pořizovatel v letech 2012 - 2014 3. aktualizaci -  
Územně analytické podklady hl.m.Prahy 2014, zpracovanou Institutem plánování a rozvoje 
hl.m. Prahy. Materiál navázal na 2. aktualizaci - ÚAP hl.m. Prahy 2012, projednanou v ZHMP 
25.10.2012. 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy jsou tvořeny textovou a grafickou částí. Textová 
část je členěna do dvou základních částí. V první je proveden rozbor stavu a vývoje 
jednotlivých tematických oblastí města (kapitoly 100–1000), druhá část se věnuje 
vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje, určení hodnot a problémů 
na území hl. m. Prahy (kapitoly 1100–1200). 

Mezi tematické oblasti spadají témata přírodních podmínek, sídelní struktury, využití a 
fungování města, stavu složek životního prostředí, dopravní a technické infrastruktury, ale 
také témata popisující dynamické činitele v území, zejména ekonomické, sociální, kulturně-
historické a další. Jedním ze specifických cílů územně analytických podkladů je nalezení 
základních hodnot území, jejichž zachování je klíčové z hlediska dalšího rozvoje území, a 
klíčové problémy a deficity v dané oblasti. Pro každé takto specifikované téma byla 
zpracována SWOT analýza, shrnující silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení, na jejichž 
základě jsou pak definovány hlavní problémy k řešení především v navazujících územně 
plánovacích dokumentacích. 

Grafické znázornění územní lokalizace většiny tematických jevů a dále hodnot, limitů, 
rozvojových záměrů a problémů je provedeno v grafické části. Výkresy jsou nově 
znázorněny v rozsáhleji užívaném přehledném měřítku 1:25 000, spíše tradičně jsou také 
zpracovány v detailnějším měřítku 1:10 000. U některých vybraných témat je také možné si 
udělat představu o podrobnosti sebraných informací (ukázkové výkresy v měřítku 1:5 000). 
Zpracování územně analytických podkladů hl. m. Prahy je výstupem průběžné činnosti, 
jakýmsi snímkem stavu území v daném okamžiku. Vzhledem k trvajícím proměnám území se 
připravuje doplnění výstupů této činnosti o informační systém, který bude průběžně 
zobrazovat aktuální informace o stavu území, zejména jeho územně-technických limitů tak, 
aby integrálně doplňoval periodicky aktualizované souhrnné informace obsažené v textových 
částech dokumentu. Tento informační systém vzniká v úzké vazbě na projekt Digitální mapy 
veřejné správy hl. m. Prahy.  
Při pohledu na město, jeho popis i rozbory je zřetelné nově akcentované vysoké soustředění 
na strukturální charakteristiky města, zejména ve vztahu k veřejným prostranstvím, současně 
s revizí stávajících přístupů zaobírajících se využitím města. 

Z celoměstského pohledu se projevuje nový územní přístup například v podobě vymezení 
lokalit s důrazem na jejich základní charakteristiku. Tyto snahy se dále promítly i do 
požadavku na pořízení nových detailních prostorových informací zejména o urbanistické 
struktuře a využití území, které mohou v budoucnosti posloužit jako podklad při územních 
řízeních, pro tvorbu nového územního plánu města i jeho částí. 
V souladu s § 25a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou 
se vydává Statut hl.m. Prahy, byla 3. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy 2014 projednána 
jednotlivě městskými částmi. Případná vyjádření – připomínky a požadavky, které byly 
pořizovateli – odboru stavebnímu a územního plánu (SUP MHMP) doručeny do 5.1.2015, 
pořizovatel ve spolupráci se zpracovatelem územně analytických podkladů vyhodnotil a dle 
možností byly výsledky vyhodnocení zapracovány do konečné verze 3. aktualizace ÚAP 



hl.m. Prahy 2014, která je předkládána k projednání samosprávným orgánům. Některé 
požadované úpravy či doplnění, vyžadující prověření zpracovatele, budou na základě 
vyhodnocení zapracovány do další 4. aktualizace ÚAP hl.m. Prahy, případně do rozboru 
udržitelného rozvoje.  

Informace o 3. aktualizaci Územně analytických podkladů hl.m. Prahy bude předložena 
k projednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 
19.3.2014. Zápis z jednání výboru k tomuto bodu bude do přílohy č.1 důvodové zprávy 
doplněn. Z projednání v RHMP a výboru ZHMP nevyplynuly požadavky, které by vyžadovaly 
úpravu obsahu ÚAP hl.m.Prahy 2014. 

Po projednání v Radě hlavního města Prahy dne 17.3.2015 bude 3. aktualizace ÚAP hl.m. 
Prahy 2014 projednána v Zastupitelstvu hl.m. Prahy. 

Územně analytické podklady hl.m.Prahy 2014 budou po projednání v Zastupitelstvu hl.m. 
Prahy k dispozici k nahlédnutí na webové adrese :  
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uz
emni_planovani/uzemne_analyticke_podklady/index.html, kde jsou zveřejněny i předchozí 
verze územně analytických podkladů hl.m. Prahy.  

 

 

 

 

 

Přílohy  : 

1. Zápis ze 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, konaného dne 
19.3.2015 (v době zpracování tisku Z-3221 nebyl k dispozici) 

2. Usnesení RHMP č. 501 ze dne 17.3.2015 



Příloha č.1 důvodové zprávy  
 

Zápis ze 2. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP,  
konaného dne 19.3.2015 (v době zpracování tisku R-16942 nebyl k dispozici) 

 
 
 



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 501 

ze dne  17.3.2015 

k návrhu 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
návrh 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl.m.Prahy, upravený na základě 
projednání s MČ, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  
1.  s návrhem vyhodnocení připomínek městských částí, uplatněných v rámci 

projednání 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy, uvedeným v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

2.  s předložením návrhu 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl.m.Prahy, 
upraveného na základě projednání s MČ, k projednání v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

I I I .   u k l á d á  
1.  náměstkovi primátorky Stropnickému 

1.  předložit návrh 3. aktualizace Územně analytických podkladů  hl.m. Prahy, 
uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení, k projednání v Zastupitelstvu hl.m. Prahy 

Termín: 26.3.2015 

 

 
 

Adriana Krnáčová 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátorky Stropnický  
Tisk: R-16942  
Provede: náměstek primátorky Stropnický  
Na vědomí: odborům MHMP  
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