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2.16 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PŘÍPRAVA 

2.16.1 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ze dne 14. března 2006 definuje 
jako nástroje územního plánování mj. územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a územně plánovací podklady (ÚPP). 

Územně plánovací podklady dle § 25 zákona tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav 
a vývoj území, a územní studie, které ověřují moţnosti a podmínky změn v území; slouţí jako podklad k pořizování 
politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

Územně plánovací dokumentaci tvoří zásady územního rozvoje (ZUR), územní plán (ÚP) a regulační plán (RP).  

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 

Zásady územního rozvoje stanoví základní poţadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Prahy jako kraje, 
především vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanoví poţadavky na jejich vyuţití. Definují 
východiska pro zpracování podrobnějších územně plánovacích dokumentací, především územního plánu. 

Zásady územního rozvoje jsou zpracovávány na pokyn pořizovatele, Magistrátu hlavního města Prahy - odboru 
územního plánu, na základě stavebního zákona ve smyslu § 187. Zpracovatelem Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením číslo 11/52 ze dne 29. 11. 2007 schválilo návrh zadání Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Návrh ZÚR hl. m. Prahy byl vystaven při společném jednání k nahlédnutí 
od 3. 3. 2008 do 2. 4. 2008, kdy se k tomuto návrhu mohly vyjádřit dotčené orgány, městské části, Středočeský kraj 
a sousední obce.  Dne 17. 3. 2008 se uskutečnilo společné jednání. Podle závěrů z tohoto společného jednání byl 
návrh ZÚR hl. m. Prahy doplněn a předloţen Ministerstvu pro místní rozvoj ČR k posouzení, které k němu vydalo 
kladné stanovisko. Veřejné projednání opatření obecné povahy, kterým se vydávají ZÚR pro hl. m. Prahu bylo 
vystaveno k nahlédnutí od 18. 2. 2009 do 6. 4. 2009 včetně. Veřejné projednání se konalo 2. 4. 2009. Připomínky 
a námitky bylo moţné uplatnit ke dni 6. 4. 2009. Na základě došlých připomínek a námitek byly provedeny drobné 
úpravy návrhu, které si nevyţádaly opakované veřejné projednání, a proto mohl být proces pořízení ZÚR hl. m. 
Prahy dokončen jejich projednáním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byly 
vydány opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne 17. 12. 2009.  

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644, www.nssoud.cz bylo opatření 
obecné povahy č. 8/2009 zrušeno v části textového i grafického vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné 
stavby uvedené v části 10.1.1. jako stavba číslo Z/502 s označením „Praţský okruh (SOKP), úsek 
Ruzyně - Březiněves“, a to dnem vyhlášení tohoto rozsudku. V části 5.1.2.1. opatření obecné povahy s označením 
„Praţský okruh (Silniční okruh kolem Prahy)“ se tímto rozhodnutím vypouští v prvním odstavci věta „Úsek 
Březiněves - Ruzyně je veden přes Suchdol. 

Nejpozději do 4 let po vydání ZÚR musí být podle stavebního zákona do Zastupitelstva hl. m. Prahy předloţena 
zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období, ze které mohou vyplývat poţadavky na jejich aktualizaci. 

Zásady územního rozvoje obsahují 3 části: Výrok, který představuje závaznou část ZÚR, Odůvodnění Zásad 
územního rozvoje hl. m. Prahy, které podrobněji vysvětluje navrţené řešení a Vyhodnocení vlivu ZÚR na udrţitelný 
rozvoj území.  

Výrok stanovuje především Priority územního plánování hl. m. Prahy, které dále rozšiřuje v Obecných zásadách 
územního rozvoje hl. m. Prahy. Obecné zásady zhodnocují výjimečné postavení hlavního města České republiky, 
které je přirozeným centrem Praţského regionu a významným evropským městem. Tyto zásady jsou zaloţeny 
na předpokládaném demografickém vývoji, potvrzují historické, kulturní, přírodní a civilizační hodnoty města 
a definují základní urbanistickou koncepci, která by měla být rozpracována v novém územním plánu hl. m. Prahy. 
Z těchto obecných zásad, které formulují představu o budoucí podobě Prahy, vychází následující vymezení 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu stejně jako 
zpřesnění ploch a koridorů vymezených v Politice územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády ČR 
č. 929 ze dne 20. 7. 2009) týkajících se dopravní a technické infrastruktury a územního systému ekologické 
stability. Nedílnou součástí ZÚR je upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot, stanovení cílových charakteristik krajiny, vymezení veřejně prospěšných staveb 
a veřejně prospěšných opatření a ostatních poţadavků podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. 

Obr. ZUR hl. m. Prahy - Výkres uspořádání kraje hl. m. Praha 

 

Zdroj: URM, 2009 

Textová část výroku obsahuje 16 kapitol. Jednotlivé kapitoly postupují od priorit územního plánování hl. m. Prahy, 
přes obecné zásady územního rozvoje, po stanovení poţadavků nadmístního významu na koordinaci územně 
plánovacích činností pro vymezené části hl. m. Prahy. Seznam kapitol ZÚR hl. m. Prahy:  

1. Priority územního plánování kraje hl. m. Prahy pro zajištění udrţitelného rozvoje území 

2. Obecné zásady územního rozvoje kraje hl. m. Prahy 

3. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které svým významem přesahují 
více městských částí  hl. m. Prahy 

4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu 

5. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - dopravní infrastruktura 

6. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - technická infrastrukura 

7. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - územní systém ekologické stability (ÚSES) 

8. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot  

9. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

10. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit 

11. Stanovení poţadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovacích činností pro vymezené části 
hl. m. Prahy a na řešení v územně plánovací dokumentaci, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy 
a rozvoje sídelní struktury 

http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zur/vyveska.doc
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/vyrok_zur_2009.pdf
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/oduvodneni_text_vykresy_2009.pdf
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/oduvodneni_text_vykresy_2009.pdf
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/vyhodnoceni-_text_tabulky_2009.pdf
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/vyhodnoceni-_text_tabulky_2009.pdf
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12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření změn jejich vyuţití územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, včetně stanovení lhůty pro jejich pořízení, schválení územní studie 
pořizovatelem a vloţení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 

13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno pořízení a vydání regulačního plánu krajským úřadem 
jako podmínka pro rozhodování o změnách jejich vyuţití, včetně stanovení lhůty pro jeho pořízení a 
předloţení zastupitelstvu kraje 

14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude podmínkou při rozhodování o změnách jejich vyuţití pořízení 
a vydání regulačního plánu na ţádost 

15. Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 7 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene 13 
a 14 

16. Stanovení pořadí změn v území 

Kapitoly 12 aţ 16, které se zabývají vymezením ploch a koridorů, ve kterých má být uloţeno zpracování území 
studie, případně pořízení regulačního plánu krajem, či regulačního plánu na ţádost včetně jejich zadání, nejsou 
v ZÚR hl. m. Prahy naplněné.  

Seznam výkresů, které jsou součástí výroku zásad územního rozvoje: 

1. Výkres uspořádání území - hl. m. Praha       1 : 100 000 

2. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu – dopravní infrastruktura   1 : 100 000  

3. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu – technická infrastruktura   1 : 100 000 

4. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu – ÚSES     1 : 100 000 

5. Výkres oblastí se stejným krajinným typem      1 : 100 000 

6. Výkres veřejně prospěšných staveb nadmístního významu    1 : 100 000 

7. Výkres veřejně prospěšných opatření nadmístního významu    1 : 100 000 

Odůvodnění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy podrobněji zdůvodňuje jednotlivé kapitoly obsaţené ve Výroku 
a doplňuje dvě samostatné kapitoly, které se zabývají širšími vztahy a zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) 
a pozemků určených k plnění funkce lesa. Obsahuje i popis postupu pořízení ZÚR a vyhodnocení souladu 
s Politikou územního rozvoje ČR 2008.  

Obsah textové části Odůvodnění: 

1. Vymezení řešeného území 

2. Základní poţadavky na účelné a hospodárné uspořádání kraje hl. m. Prahy 

3. Vymezení nadmístních rozvojových oblastí a nadmístních rozvojových os, které svým významem přesahují 
více městských částí hl. m. Prahy 

4. Vymezení specifických oblastí nadmístního a celoměstského významu 

5. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstkého významu - dopravní infrastruktura 

6. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - technická infrastruktura 

7. Zpřesnění ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů 
nadmístního a celoměstského významu - územní systém ekologické stability (USES) 

8. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 

9. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

10. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit 

11. Stanovení poţadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovacích činností pro vymezené části 
hl. m. Prahy a na řešení v územně plánovací dokumentaci, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy 
a rozvoje sídelní struktury 

12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření změn jejich vyuţití územní studií jako 
podmínka pro rozhodování, včetně stanovení lhůty pro jejich pořízení, schválení územní studie 
pořizovatelem a vloţení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti 

13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno pořízení a vydání regulačního plánu krajským úřadem 
jako podmínka pro rozhodování o změnách jejich vyuţití, včetně stanovení lhůty pro jeho pořízení a 
předloţení zastupitelstvu kraje 

14. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude podmínkou při rozhodování o změnách jejich vyuţití pořízení 
a vydání regulačního plánu na ţádost 

15. Zadání regulačního plánu pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene 13 a 14 

16. Stanovení pořadí změn v území 

17. Zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 

18. Širší vztahy 

Seznam výkresů, které jsou součástí Odůvodnění: 
01.  Koordinační výkres       1 :  50 000 
02.  Celkové zásady uspořádání kraje - hl.  m. Praha   1 : 100 000 
03.  Výkres záborů ZPF a PUPFL     1 : 100 000 
04.  Výkres širších vztahů      1 : 500 000  
05.  Výkres širších vztahů – technická infrastruktura   1 : 500 000 

Obr. ZUR hl. m. Prahy - Výkres širších vztahů 

 

Zdroj: URM, 2009 

Vyhodnocení vlivu ZÚR  na udrţitelný rozvoj území je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění a zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jeho součástí je samostatná příloha Vyhodnocení 
vlivu koncepce ZUR hl. m. Prahy na ptačí oblasti a evropsky významné lokality v soustavě NATURA  2000. 

Obsah: 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

1) Zhodnocení vztahu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy k cílům ochrany ţivotního prostředí přijatým 
na vnitrostátní úrovni       

2) Údaje o současném stavu ţivotního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud 
by nebyly uplatněny Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy  

http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/natura_text_2009.pdf
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/natura_text_2009.pdf
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3) Charakteristiky ţivotního prostředí, které by mohly být uplatněním Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
významně ovlivněny 

4) Současné problémy a jevy ţivotního prostředí, které by mohly být uplatněním územního rozvoje 
hl. m. Prahy významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvlášť chráněná území a ptačí oblasti           

5) Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných Zásad územního rozvoje, včetně vlivů 
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých 
a přechodných, kladných a záporných     

6) Zhodnocení vlivů zásad územního rozvoje hl. m. Prahy na veřejné zdraví   

7) Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení 
a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis pouţitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení            

8) Popis navrhovaných opatření pro předcházení, sníţení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závaţných záporných vlivů na ţivotní prostředí    

9) Zhodnocení způsobu zpracování vnitrostátních cílů ochrany ţivotního prostředí do Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy a jejich zohlednění při výběru variant řešení   

10) Návrh ukazatelů pro sledování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy na ţivotní prostředí 

11) Netechnické shrnutí výše uvedených údajů        

12) Návrh stanoviska MŢP k Vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí     

13) Vypořádání dodatečných podmínek stanoviska MŢP 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY NA ÚZEMÍ NATURA 2000  

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŢENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, 
PŘÍLEŢITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ      

 Vliv na eliminaci nebo sníţení hrozeb řešeného území      

 Vliv na posílení (odstranění) slabých stránek řešeného území     

 Vliv na vyuţití silných stránek a příleţitostí řešeného území     

 Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území  

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
PLÁNOVÁNÍ DLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ   

1) Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy na vyváţenost vztahu podmínek pro příznivé 
ţivotní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudrţnost společenství obyvatel území uvedených 
v Rozboru udrţitelného rozvoje ÚAP Prahy     

2) Shrnutí přínosu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy k vytváření podmínek pro předcházení 

a) zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby ţivota současné generace obyvatel řešeného území   

b) předpokládaným ohroţením podmínek ţivota generací budoucích  

SEZNAM PODKLADŮ A POUŢITÉ LITERATURY       

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Přílohy: 
1. Vyhodnocení souladu priorit a cílů Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy s vybranými prioritami a cíli 

mezinárodních a celostátních koncepcí udrţitelnosti rozvoje a vyhodnocení jejich příspěvku k vyváţenosti 
pilířů udrţitelnosti vývoje - soubor tabulek s komentářem  

2. Vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality NATURA 2000             

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze 
dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. 
Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 Rady  Zastupitelstva 
hl. m. Prahy  ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000, aktualizovanou vyhláškami hl. m. Prahy č. 10/2001, 27/2001, 
21/2002, 30/2002, 8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 17/2005, 24/2005,  6/2006, 15/2006, 23/2006 a dále vydanými 
opatřeními obecné povahy č. 2/2008, 3/2008, 4/2008, 5/2009, 6/2009, 7/2009, 8/2009, 9/2010, 10/2010 a 11/2010. 

Změna Z 1000/00 (tzv. revize ÚP SÚ HMP) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy byla schválena usnesením 
č. 40/14 Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006. Vydána byla opatřením obecné povahy č. 1/2008, na základě 

usnesení ZHMP č. 18/51 ze dne 19. 6. 2008, s účinností od 10. 7. 2008. Na základě rozsudku Nejvyššího správního 
soudu č. j. 9 Ao 2/2008 – 62 ze dne 30. 10. 2008 o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2008 platil územní plán 
v době od 30. 10. 2008 do 12. 11. 2009 v podobě před revizí - změnou Z 1000/00. Opatřením obecné povahy 
č. 06/2009, o vydání změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, na základě usnesení ZHMP č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009 
s účinností od 12. 11. 2009 byla změna Z 1000/00 znovu vydána. 

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 9 Ao 4/2009 - 111 ze dne 7. 1. 2010, www.nssoud.cz, byla zrušena část 
vydané změny Z1000/00 územního plánu, a to veškeré změny provedené napadeným opatřením obecné povahy 
č. 6/2009 hl. m. Prahy na trase silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves (tzn. severozápadní část 
okruhu). V předmětném území byl pro rozhodování v území platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy se všemi 
pořízenými změnami s výjimkou změny Z1000/00.  

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644, www.nssoud.cz, jímţ bylo 
opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým byly vydány Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy 
zrušeno v části textového i grafického vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené v části 10.1.1 
jako stavba číslo Z/502 s označením „Praţský okruh (SOKP), úsek Ruzyně - Březiněves“, nastala nová situace. 
V území dotčeném  rozsudkem  je nutno aplikovat ustanovení stavebního zákona § 54, odst. (5), z něhoţ vyplývá, 
ţe do doby, neţ obec uvede do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZUR), nelze 
rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou s touto dokumentací v rozporu.  

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy stanovuje zejména urbanistickou koncepci, podmínky vyuţití a regulativy 
prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, vyjádřené v hlavním výkresu územního plánu (výkres č. 4 - Plán vyuţití 
ploch) a uvedené v příloze č. 1 opatření obecné povahy. Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny v příloze č. 2, 
pořízené změny územního plánu jsou popsány v příloze č. 3 a zrušené části územního plánu v příloze č. 4. 

Základní měřítko ÚP SÚ HMP je 1 : 10 000. 

Území města je územním plánem rozděleno na polyfunkční území (např. obytná a smíšená území) a na monofunkční 
plochy, zahrnující mj. veřejné vybavení, dopravu, technické vybavení či zeleň (viz legenda). Pro funkční plochy (plochy 
s rozdílným způsobem vyuţití) je určeno funkční vyuţití, doplňkové funkční vyuţití a výjimečně přípustné funkční vyuţití. 

V rozvojových a transformačních územích je zpravidla stanovena míra vyuţití území definovaná kódem míry vyuţití 
území. Ten se skládá ze směrného koeficientu podlaţních ploch a koeficientu zeleně a informativní podlaţnosti 
a koeficientu zastavěné plochy. 

V souladu s rozdělením obsahu územně plánovací dokumentace na část závaznou a směrnou (dle stavebního zákona 
platného v době pořízení Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy) existují dvě procedury pro provedení 
aktualizací územního plánu. 

Předmětem změny územně plánovací dokumentace jsou veškeré zásahy týkající se závazných částí územně 
plánovací dokumentace, např. změny funkčního vyuţití území, většina změn hranic ploch funkčního vyuţití území, 
změny vyhlášky, změny veřejně prospěšných staveb atd. Změny jsou schvalovány obdobným (mírně zjednodušeným) 
postupem, jakým je schvalována územně plánovací dokumentace. Pro některé změny je zpracováváno i vyhodnocení 
vlivu na udrţitelný rozvoj území. Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou schvalovány 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy.  

Doposud bylo schváleno 6 tzv. vln změn, v projednávání a částečně schválena je 7. vlna změn. Dne 28. 2. 2008 
schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 14/31 ukončení sběru podnětů na pořízení změn Územního plánu 
sídelního útvaru hl. m. Prahy došlých pořizovateli do 31. 3. 2008 prostřednictvím jednotlivých městských částí. V 
současné době jsou výjimečně pořizovány ještě tzv. celoměstsky významné změny.  

Zatím poslední pořizovaná změna Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy má číslo Z 2754/00. Vyhodnocení 
změn Územního plánu hl. m. Prahy je součástí kapitoly 2.16.2 Vyhodnocení územního plánu. 

Úpravou ÚP SÚ HMP se rozumí zásahy do směrných částí územně plánovací dokumentace. O provedení úprav 
rozhoduje pořizovatel územně plánovací dokumentace ve spolupráci se zpracovatelem a s ohledem na příslušnou 
městskou část. V případě Územního plánu hl. m. Prahy se úpravy týkají třech okruhů: úpravy kódů míry vyuţití území 
(tj. úprava kapacity území), úpravy směrných hranic funkčního vymezení území v rámci kategorií obytná území, 
smíšená území či zeleň a úprava směrných prvků speciálních funkcí. Úpravy jsou prováděny průběţně a nejsou 
předmětem schvalování volenými orgány samosprávy. Postup při pořízení úprav je stanoven v příloze A. Odůvodnění 
Opatření obecné povahy č. 6/2009.  

Od 1. 1. 2000, tj. od data platnosti Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, do konce roku 2009, bylo podáno 
celkem 837 ţádostí o jeho úpravu. Vyhodnocení úprav Územního plánu hl. m. Prahy je součástí kapitoly 
Vyhodnocení územního plánu. 

http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/ZUR/natura_text_2009.pdf
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=491
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=510
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=534
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=544
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=552
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=586
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=591
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=615
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=627
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=634
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=646
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=656
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=665
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zmena_z1000_nova/OOP_06-20091216.doc
http://magistrat.praha.eu/zdroj.aspx?typ=4&Id=68840&sh=-172543821
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmena_z1000_cist/opatreni/nss_9_ao.pdf
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmena_z1000_cist/opatreni/nss_9_ao.pdf
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmena_z1000_cist/opatreni/nss_9_ao.pdf
http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Uzemni_plan_HMP/zmeny_08_UPHMP_zadani/UsnZHMP14_31_08.doc
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Obr. Výřez z hlavního výkresu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy 

 

Zdroj: URM, 2010 

Obr. Legenda hlavního výkresu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy   

 

Zdroj: URM, 2010 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy definuje také tzv. velká rozvojová území (VRÚ), kde je třeba celkovou 
koncepci území prověřit podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem. Podle 
vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, platí pro VRÚ stavební uzávěra. 

Obr. Přehled velkých rozvojových území  

 

 

Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj 

Kromě VRÚ definuje Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy rovněţ tzv. podmíněnost staveb. Podmíněnost staveb 
je závazný regulativ, který vymezuje podmínky, bez jejichţ splnění není moţný rozvoj, výstavba či vyuţívání 
vymezeného území nebo realizace konkrétní uvedené stavby. V současné době je v Praze 11 území zasaţených 
podmíněností staveb, případné vydání celoměstsky významných změn územního plánu a změn vlny 07 by znamenalo 
značné rozšíření počtu těchto území. 

Obr. Přehled lokalit zasaţených podmíněností staveb 

 

Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj 
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Koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, a s ohledem na skutečnost, ţe nové 
územní plány jsou v Praze jiţ po dlouhou dobu pořizovány zhruba v desetiletém cyklu, a ţe v Praze došlo 
v posledních deseti letech ke změně pohledu na mnohé lokality, rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 
31. 5. 2007 Usnesením č. 7/1, ţe pořídí ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. nový Územní plán hl. m. Prahy. 

Územně plánovací dokumentace Prahy jako obce je pořizována podle poţadavků vyplývajících ze stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., § 43 a § 188.  Pořizovatelem nového územního plánu je Magistrát hl. m. Prahy - odbor 
územního plánu, zpracovatelem je Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení 
udrţitelného rozvoje území jsou v digitální podobě od 2. 11. 2009 k nahlédnutí na internetových stránkách 
www.uppraha.cz. 

Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy byl veřejně vystaven od 3. 8. do 1. 9. 2007. Zadání bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008. V říjnu 2008 bylo dokončeno tzv. 1. čtení 
konceptu Územního plánu hl. m. Prahy, které bylo v první polovině roku 2009 projednáno s jednotlivými městskými 
částmi. Na základě jejich připomínek byl koncept upraven a do srpna 2009 dopracován. Koncept Územního plánu 
hl. m. Prahy a vyhodnocení udrţitelného rozvoje území byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 
do 9. 12. 2009, veřejné projednání proběhlo 23. 9. 2009. Kromě veřejného vystavení a projednání proběhlo i několik 
přednášek pro veřejnost, spojených s uceleným výkladem konceptu nového územního plánu pro zájemce, kteří 
se nemohli  zúčastnit veřejného projednání. Dnem 9. 12. 2009 byla ukončena moţnost podávání stanovisek, 
námitek a připomínek k vystavenému konceptu Územního plánu hl. m. Prahy. Celkem bylo ke konceptu 
shromáţděno asi 16 tisíc stanovisek, námitek a připomínek, které jsou v současné době vyhodnocovány. 
Následovat bude zpracování návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy při zohlednění kladně vyhodnocených 
stanovisek, námitek a připomínek. K návrhu proběhne společné jednání především s dotčenými orgány a následně 
veřejné projednání návrhu. Pokud bude veřejné projednání kladné, mohl by být nový územní plán po zapracování 
připomínek a námitek vzešlých z veřejného projednání vydán. Předpokládá se, ţe nový územní plán by mohl 
vstoupit v platnost nejdříve v roce 2012. Do té doby zůstává plně v platnosti stávající Územní plán sídelního útvaru 
hl. m. Prahy ve znění pozdějších změn a úprav.  

Koncept Územního plánu hl. m. Prahy je rozdělen na závaznou (po schválení výrokovou) část a odůvodnění, 
které doplňuje Vyhodnocení vlivu na udrţitelný rozvoj území. Závazná část územního plánu obsahuje regulativy, 
jeţ je nutné dodrţet. Schvaluje ji Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Odůvodnění územního plánu regulativy zdůvodňuje 
a vysvětluje koncepci jednotlivých systémů. Vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj  území (VVURÚ) hodnotí např. 
vliv na ţivotní prostředí, poukazuje na rizika navrhovaného řešení a doporučuje případná opatření ke zmírnění 
negativních dopadů. 

     

Text závazné části je rozčleněn do následujících kapitol: 
0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů 
1. Koncepce uspořádání krajiny 
2. Koncepce města 
3. Koncepce plošné a prostorové regulace 
4. Koncepce rozvoje a přestavby města 
5. Koncepce krajinné infrastruktury 
6. Koncepce dopravní infrastruktury 
7. Koncepce technické infrastruktury 
8. Koncepce ekonomické infrastruktury 
9. Veřejně prospěšné stavby a opatření 
10. Počet listů a výkresů územního plánu 

Závazné výkresy, všechny zpracované v měřítku 1 : 10 000, jsou: 

V1 Výkres základního členění 

V2 Hlavní výkres 

V2v Hlavní výkres - varianty 

V3 Prostorová regulace a veřejná prostranství 

V3v Prostorová regulace a veřejná prostranství - varianty 

V4 Doprava 

V4v Doprava - varianty 

V5 Vodní a odpadové hospodářství 

V6 Energetika, elektronické komunikace a kolektory 

V7 Veřejně prospěšné stavby a opatření 

V7v Veřejně prospěšné stavby a opatření - varianty 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – Hlavní výkres 

 

Zdroj: http://wgp.urm.cz/kup 

Text odůvodnění je rozdělen na následující části: 

A  ŠIRŠÍ VZTAHY 

A1  Širší vztahy 

A2  Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem 

B  ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ 

B1  Poţadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a ÚAP 

B2   Poţadavky vyplývající ze zadání územního plánu 

B3  Poţadavky uplatněné pořizovatelem v průběhu zpracování konceptu 

C  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ 

C0-C10. Kapitoly odpovídají kapitolám závazné části 

D  VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ 

E  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NA ZPF A PUPFL 

E1  Zemědělský půdní fond 

E2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

www.uppraha.cz
http://212.67.66.249/obis/tednew/(iksofgyzjuc0c2fioxq1qo45)/tedusndetail.aspx?id=108901
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Grafická část odůvodnění zahrnuje výkresy v měřítku 1 : 10 000 (kromě širších vztahů): 

O1 Koordinační výkres 

O1v Koordinační výkres - varianty 

O2 Širší vztahy (v měřítku1 : 100 000) 

O3 Podrobné členění zeleně a ÚSES 

O3v Podrobné členění zeleně a ÚSES - varianty 

O4 Zábory ZPF a PUPFL 

O4v Zábory ZPF a PUPFL - varianty 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – Podrobné členění zeleně a ÚSES 

 

Zdroj: http://wgp.urm.cz/kup 

Součástí grafické části odůvodnění jsou i schémata v měřítku 1 : 25 000 (S1-S5) a 1 : 50 000 (S6-S9): 

S1 Koncepce krajiny 

S2 Koncepce města 

S3 Základní typy území 

S4 Identifikační schéma - základní návrh 

S4v Identifikační schéma - varianty 

S5 Koncepce dopravy 

S6 Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 - KÚP 2009 

S6v Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 - KÚP 2009, varianty 

S7 Rozdílové schéma zeleně 

S7v Rozdílové schéma zeleně - varianty 

S8 Výškové limity území 

S9 Prostorová struktura území 
 
 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – Koncepce dopravy 

 

Zdroj: http://wgp.urm.cz/kup 

Vyhodnocení vlivu na udrţitelný rozvoj se skládá z následujících částí: 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A.1 Zhodnocení vztahu konceptu územního plánu hl. m. Prahy k cílům ochrany ţivotního prostředí přijatým 

na vnitrostátní úrovni 

A.2 Údaje o současném stavu ţivotního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud 
by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace 

A.3 Charakteristiky ţivotního prostředí, které by mohly být uplatněním konceptu územního plánu hlavního 
města Prahy významně ovlivněny 

A.4 Současné problémy a jevy ţivotního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací 
dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

A.5 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant konceptu územního ÚP SÚ hl. m. 
Prahy, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých 
a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných 

A.6 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení 
a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis pouţitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení 

A.7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, sníţení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závaţných záporných vlivů na ţivotní prostředí 

A.8 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany ţivotního prostředí do územně plánovací 
dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

A.9 Návrh ukazatelů pro sledování vlivu konceptu ÚP SÚ hl. m. Prahy na ţivotní prostředí 

A.10 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ÚZEMÍ NATURA 2000, 
POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY ZÁVAŢNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL  

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA STAV 
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŢENÝCH V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH  

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, 
PŘÍLEŢITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 

E.  VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

F.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ  
ZÁVĚR 
POUŢITÉ PODKLADY 
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Vyhodnocení vlivu na udrţitelný rozvoj obsahuje i následující samostatné přílohy: 

Příloha č. 1 Komplexní vyhodnocení environmentálního, sociálního a hospodářského pilíře významných 
rozvojových a přestavbových území 

Příloha č. 2  Vyhodnocení dílčích variant konceptu Územního plánu hl. m. Prahy a území řešených v etapě 

Příloha č. 3  Hodnocení NATURA 2000 

Příloha č. 4 Akustická studie 

Příloha č. 5  Rozptylová studie 

Příloha č. 6  Výkresová dokumentace 

Územní plán hl. m. Prahy je koncipován v souladu se zásadami udrţitelného rozvoje na principech: 

 Přestavba a oţivení současně zanedbaných území  

 Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města  

 Přísná regulace rozrůstání Prahy do volné krajiny  

 Ochrana stávající zeleně uvnitř města  

 Zelený pás ve vnějším pásmu města  

 Liberálnější podmínky a moţnosti pro výstavbu v jiţ zastavěných územích 

 Nová metodika prostorové regulace  

 Ochrana panoramatu a regulace umisťování výškových staveb  

 Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové (metro, tramvaje, ţeleznice)  

 Tramvajové tangenty propojující městská centra kompaktního města  

 Větší zapojení ţeleznice do obsluhy města - více neţ 20 nových zastávek  

 Rozvoj infrastruktury pro cyklisty a pěší 

Nový územní plán se od stávajícího liší výrazně. Je jednodušší a přehlednější, aby byl srozumitelnější 
pro všechny jeho uţivatele od laické po odbornou veřejnost. Oproti platnému územnímu plánu, který pouţívá 69 
funkcí a 28 barev popisujících jednotlivé typy území, má legenda nového územního plánu jen 14 ploch s rozdílným 
způsobem vyuţití, které se pro přehlednost ještě agregují do čtyř typů území. Vyuţití území je flexibilnější, investor 
má moţnost, samozřejmě s přihlédnutím k místním podmínkám, revitalizovat plochy v zastavěných územích 
s menší neţ stávající zátěţí, aniţ by se v územním plánu musely jako dosud provádět změny. To samozřejmě 
realizaci budoucí výstavby velmi urychlí. 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – agregace ploch s rozdílným způsobem vyuţití do čtyř typů 
území 

 

Zdroj: URM, 2010 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – výřez Hlavního výkresu 

 

Zdroj: http://wgp.urm.cz/kup 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – legenda Hlavního výkresu 

  

Zdroj: URM, 2009 
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Novinkou konceptu územního plánu je také odlišné pojetí prostorové regulace. Oproti stávajícímu územnímu 
plánu koncept definuje strukturu zástavby (5 základních kategorií), nadále je pro rozvojové a transformační území 
pouţíván koeficient podlaţních ploch (oproti stávajícímu územnímu plánu jsou jinak nastaveny limitní hodnoty), 
zcela nová je regulace výšek zástavby (v zónách do 3, 5, 8 a 12 podlaţí a výškové stavby), upravena je metodika 
výpočtu koeficientu zeleně (započítává se pouze zeleň na rostlém terénu). Nově jsou nastavena i pravidla 
pro umisťování výškových budov včetně poţadavků na jejich prověřování. 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – výřez výkresu Prostorová regulace a veřejná prostranství 

 

Zdroj: http://wgp.urm.cz/kup 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – varianty  

   

Zdroj: URM, 2009 

Koncept nového územního plánu je zpracován ve variantách. Jde o lokální varianty řešící odlišně vyuţití území, dopravu 
či technické vybavení. Z projednání konceptu by měl vyplynout výběr variantních řešení v jednotlivých lokalitách.  

Koncept rovněţ navrhuje etapizaci naplňování území vázanou na výstavbu nadřazených infrastrukturních staveb 
či na postupné naplňování území. Navrţeny jsou i územní rezervy pro budoucí rozvoj. 

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – etapizace a územní rezervy 

 

Zdroj: URM, 2009 

Koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy v souladu se stavebním zákonem vymezuje plochy a koridory, 
v nichţ je prověření změn jejich vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách v území.  

Tyto studie budou pořizovány hlavním městem. Jejich seznam se můţe v průběhu projednávání územního plánu 
měnit, s ohledem na charakter území lze však předpokládat, ţe naprostá většina z nich se objeví i ve výsledném 
seznamu vydaného nového územního plánu.  

Tab. Území s poţadavkem zpracování územní studie v konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy: 

Kód Název území Rozloha v ha Typ území 

S/1 PPR - Historické jádro Prahy 943,1 Stabilizované 

S/2 Masarykovo nádraţí 23,0 Transformační 

S/3 Severojiţní magistrála --- Koridor 

S/4 Holešovice - Bubny - Zátory 83,8 Rozvojové a transformační 

S/5 Troja 52,6 Rozvojové, nezastavitelné 

S/6 Letňany - Letov 28,3 Transformační 

S/7 Letňany - výstaviště 120,9 Rozvojové 

S/8 Čakovice - Kbely 313,3 Rozvojové, nezastavitelné 

S/9 Ţiţkov - nákladové nádraţí 35,6 Transformační 

S/10 Bohdalec - Slatiny 205,6 Rozvojové a transformační 

S/11 Východní Město 398,0 Rozvojové 

S/12 Krč - Nemocnice 24,1 Rozvojové 

S/13 U Kunratické spojky 76,7 Rozvojové, nezastavitelné 

S/14 Libuš - Kunratická spojka 27,2 Rozvojové 

S/15 Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín - Zbraslav 601,7 Rozvojové, nezastavitelné 

S/16 Západní Město 582,4 Rozvojové 

S/17 Zličín 150,5 Transformační a rozvojové 

S/18 Dívčí hrady 234,1 Rozvojové a nezastavitelné 

S/19 Smíchov - nádraţí 55,0 Transformační 

S/20 Strahov 53,4 Transformační 

S/21 Ruzyně - Vlastina 64,3 Transformační 

S/22 Sedlec - mrazírny 13,2 Transformační 

Celkem 4086,8  

Zdroj: URM, 2010 
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Základní rozlišení území je na stabilizovaná, rozvojová a transformační a případně nezastavitelná (s omezenou 
zastavitelností). Jako stabilizovaná jsou označena území, kde se nepředpokládá významný stavební vývoj, 
v transformačních územích je očekávána změna funkce či struktury zástavby. Rozvojová území představují 
zpravidla nezastavěné lokality určené územním plánem k zástavbě. 

Jde většinou o významná rozvojová a přestavbová území (včetně brownfields), území se sloţitými urbanistickými 
a technickými podmínkami, zvýšenou ochranou hodnot či citlivým přírodním kontextem, sloţitými vlastnickými 
vztahy apod. Lokality, které jsou definovány k prověření územní studií, představují většinu rozsáhlých významných 
rozvojových a transformačních ploch navrţených v konceptu územního plánu. Zahrnují v převáţné míře 
zastavitelná území. Několik území je ovšem i zcela nebo částečně nezastavitelných (Troja, Letňany - Kbely, 
U Kunratické spojky, Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín - Zbraslav, Dívčí hrady - východní část). Mezi lokality 
s podmínkou prověření územní studií je zařazeno i území Historického jádra Prahy (Památkové rezervace 
v hl. městě Praze - PPR), představující 1,9 % rozlohy hl. m. Prahy. Z projednání konceptu nového Územního plánu 
hl. m. Prahy vyplývá poţadavek přeřadit území historického jádra Prahy z území s podmínkou zpracování územní 
studie do kategorie území s podmínkou zpracování regulačního plánu. 

Celková rozloha území s podmínkou územní studie 4087 ha představuje 8,2 % rozlohy Prahy. Průměrná rozloha 
území poţadovaného k prověření územní studií je cca 195 ha. Vyskytují se tři hlavní typy území z hlediska rozlohy: 
mezi 20 a 30 ha, mezi 50 a 80 ha a rozsáhlá území nad 200 ha. Tyto rozlohy odpovídají doposud zpracovaným 
urbanistickým a územním studiím v Praze. 

Vzhledem k velkému mnoţství ploch vyţadujících podrobnější prověření a k tomu, ţe stanovení termínů je kvůli 
nepředvídatelnému datu vydání nového územního plánu předčasné, není termín zpracování studií a vloţení dat 
do evidence územně plánovací činnosti stanoven. Tento údaj bude po dohodě s pořizovatelem na pořadí  
pořizování studií do návrhu územního plánu doplněn.  

Obr. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy – plochy a koridory k prověření územní studií 

 
Zdroj: URM, 2009 

Regulační plány 

Kromě uvedených materiálů, které řeší celé území hl. m. Prahy, jsou pořizovány i podrobnější územně plánovací 
dokumentace a podklady. Tyto podrobnější materiály se zabývají pouze vybranou částí území hlavního města. 
Podrobnější územně plánovací dokumentací jsou regulační plány. 

Regulační plán pořízený dle starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zejména 
zákona č. 83/1998 Sb.), resp. dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
je pouţíván jako územně plánovací dokumentace zejména pro rozhodování v území, případně je v rozpracovanosti 
pouţíván jako podklad pro změny ÚP SÚ HMP. Regulační plán mj. stanovuje podmínky pro vymezení a vyuţití 
pozemků, umístění staveb, přístupy ke stavbám a napojení na technické vybavení a určuje regulační prvky 
plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele vyuţití 
území), limity vyuţití území a vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 
V souladu s novým stavebním zákonem nahrazuje regulační plán v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní 
rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Typické měřítko regulačního plánu je 1 : 1000 nebo 1 : 500. 

V Praze je pořízen pouze jeden regulační plán Anenská (pořízený jako územní plán zóny). Čtyři další jsou 
rozpracovány, ale perspektiva jejich dokončení je špatná vzhledem k velmi obtíţnému projednávání. Regulační plán 
Anenská je vyuţitelný pro rozhodování v území, čtyři rozpracované regulační plány se pouţívají jako podklad 
pro zpracování změn územního plánu. Regulační plány pořízené odborem územního plánu MHMP se nevyuţívají 
k nahrazení územních rozhodnutí. 

Koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy nepředepisuje ţádné území s podmínkou pořízení regulačního plánu 
jako podmínkou pro rozhodování v území. Z projednání však vyplývá, ţe tato podmínka bude stanovena pro území 
PPR - Historické jádro Prahy. 

Regulační plány jsou podrobně popsány v kapitole 2.16.3 Vyhodnocení podrobné ÚPD a ÚPP. 

Urbanistické a územní studie 

Podrobnějším územně plánovacím podkladem jsou územní studie, resp. jim odpovídající urbanistické studie, 
pořizované v době platnosti starého stavebního zákona. 

Územní studie podle zákona navrhuje, prověřuje a posuzuje moţná řešení vybraných problémů, případně úprav, 
nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy to ukládá 
územně plánovací dokumentace, z vlastního nebo jiného podnětu. Územně plánovací dokumentací v současné 
době není v Praze uloţeno pořídit ţádnou územní studii, změnu lze v tomto ohledu očekávat po vydání nového 
územního plánu. V územích definovaných v platném územním plánu jako tzv. velká rozvojová území, platí do doby 
pořízení podrobnější územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacího podkladu stavební uzávěra 
v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části. 

Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil moţnost jejího vyuţití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci 
nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vloţení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti. Urbanistické studie zpracované přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona se prověří z hlediska 
aktuálnosti a případně se vloţí data o nich do evidence územně plánovací činnosti. V Praze dnes bohuţel není 
v evidenci zapsána ani jedna urbanistická či územní studie, přestoţe studie připravené pro zápis nebo 
s potenciálem zápisu do evidence územně plánovací činnosti v Praze existují. 

Urbanistické a územní studie jsou podrobně popsány v kapitole 2.16.3 Vyhodnocení podrobné ÚPD a ÚPP. 

Ostatní podklady a ověřovací studie zpracované URM 

V rámci územně plánovací přípravy jsou v ÚAP zařazeny i tzv. zastavovací podmínky a ostatní pořízené analytické 
materiály a ověřovací studie zpracované URM, které nelze zařadit mezi zákonem definované územně plánovací 
dokumentace ani podklady (k nimţ mají blíţe). Zastavovací podmínky jsou specifickou formou podkladů vydávanou 
URM pro potřeby nakládání s územím, zejména jako podpora stavebním úřadům a městským částem při 
rozhodování o území. Zastavovací podmínky se pořizují na základě potřeby URM prověřit dílčí lokalitu nebo území, 
dále na ţádost městských částí, odborů MHMP, nebo vlastníků pozemků a investorů po dohodě s MČ. Výběr lokalit 
vychází ze zpracovaného územního plánu hl. m. Prahy 1999 v platném znění, z tzv. území se zvláštním reţimem. 

Obsahem zastavovacích podmínek je ucelené prověření lokality z hlediska širších vztahů a současného stavu, 
určení základních prostorových regulací, podmínek dopravy, technické infrastruktury a ţivotního prostředí, zpravidla 
v měřítku 1 : 2 000 nebo 1 : 1 000. Upřesňují a rozvíjejí základní poţadavky na vyuţití území ve funkčním 
a prostorovém vymezení v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy formou dílčích regulativů. Většinou mají 
podrobnost regulačního plánu, projednávány jsou však pouze omezeně, a proto nemají stejnou právní závaznost, 
jsou pouze doporučením.  

Ostatní analytické materiály a ověřovací studie zpracované URM se od zastavovacích podmínek liší tím, ţe spíše 
neţ konkrétní vymezené území prověřují specifický problém v území nebo systémové zaloţení, např. ověřují 
moţnost vedení liniové dopravní stavby nebo analyzují dané území z hlediska jeho přírodních, vizuálních 
a kompozičních hodnot. Řešené území je většinou výrazně větší neţ u zastavovacích podmínek, podrobnost 
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naopak menší, obvykle se neřeší konkrétní prostorové regulativy. Tyto studie často slouţí pro ověření změn 
funkčního vyuţití území vyvolaných prověřovaným jevem a následně se uplatňují jako podklad pro změnu Územního 
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

Zastavovací podmínky i ostatní analytické materiály a ověřovací studie zpracované URM jsou podrobně popsány 
v kapitole 2.16.3 Vyhodnocení podrobné ÚPD a ÚPP. 

Vývoj od r. 2008 

Od zpracování ÚAP hl. m. Prahy 2008 se v oblasti územně plánovací přípravy odehrály následující zásadní 
události: 

 Byly vydány Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (opatřením obecné povahy č. 8/2009 na základě 
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne 17. 12. 2009). 

 Rozsudkem Nejvyššího správního soudu byla 20. 5. 2010 část ZUR „Praţský okruh (SOKP), úsek 
Ruzyně - Březiněves“ zrušena. 

 Změna územního plánu Z 1000/00 byla dne 30. 10. 2008 rozsudkem Nejvyššího správního soudu zrušena. 
Znovu vydána byla opatřením obecné povahy č. 06/2009 na základě usnesení ZHMP č. 30/86 ze dne 
22. 10. 2009 s účinností od 12. 11. 2009. 

 Rozsudkem Nejvyššího správního soudu byla 7. 1. 2010 zrušena část změny Z 1000/00 na trase silničního 
okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně - Březiněves. 

 Byl zpracován a s městskými částmi projednán koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy. Dne 
23. 9. 2009 byla veřejně projednána jeho upravená a doplněná verze, v současné době probíhá 
vyhodnocování stanovisek, námitek a připomínek. 

2.16.2 VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Územní plán je ţivý dokument a jako takový prošel a prochází řadou změn a úprav. Změny jsou schvalovány 
periodicky v tzv. vlnách, resp. v případě celoměstsky významných změn v samostatném reţimu, Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy, úpravy jsou prováděny průběţně. Za dobu platnosti ÚP SÚ HMP (od r. 1999) proběhlo 7 vln změn 
a je proto moţné provádět i časové zhodnocení výsledků tohoto procesu za jednotlivé roky. Návrhy změn vlny 07, 
které prošly konceptem, stejně tak jako celoměstsky významné změny, jsou v současné době ve stadiu 
projednávání a jsou v rámci tohoto dokumentu zhodnoceny v části Záměry na provedení změn. 

Funkční a prostorová regulace ÚP SÚ HMP obsahuje údaje o konkrétním navrhovaném funkčním vyuţití a míře 
vyuţití území, ale nese v sobě i informace o podrobnějším typovém dělení navrhovaného funkčního vyuţití, jeho 
rozlohách a přeneseně při pouţití výpočtového modelu i údaje o bilancích obyvatel, bytů a pracovních příleţitostí. 
Jako takové je toto následné vyhodnocení cenným podkladem pro analýzy a plánování fungování města a jeho 
systémů v delším časovém horizontu.  

Kontinuita sledování časového vývoje byla přerušena schválenou změnou Z 1000/00, která se mj. týkala změny 
systému regulativů formou dílčího zjednodušení legendy funkčního vyuţití. Provedené zjednodušení nemělo 
z hlediska bilančního hodnocení vliv na celkové bilance za území Prahy, ale odrazilo se v nezbytnosti přizpůsobení 
metodiky výpočtu bilancí větší nepřesností v odhadech počtu obyvatel a nemoţností přímého srovnání bilančních 
hodnocení pro období před a po Z1000/00.  

Je proto vhodné rozdělit vyhodnocení změn a úprav a moţných dopadů územního plánu do dvou časových etap. 
Jedna zahrnuje vyhodnocení a porovnání časového úseku od doby platnosti územního plánu do roku 2005 včetně, 
druhá časové období po změně Z1000/00, tedy rok 2006 aţ březen 2010.  

Vyhodnocení Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy k r. 2010 

Funkční vyuţití území  

Pro lepší přehlednost je stav a vývoj regulativů funkčního uspořádání ÚP SÚ HMP sledován nejen podle 
jednotlivých typů funkčního vyuţití vyjádřených základními kódy legendy, ale i podle podrobnějšího dělení některých 
typů funkčních ploch. Z funkčních vyuţití území navrhovaných ÚP SÚ HMP představují největší podíl plochy zeleně 
všech typů (více neţ 30 % rozlohy Prahy) a obytná území (nad 20 %). Třetí největší skupinu tvoří plochy 
zemědělství, resp. pěstební plochy s klesajícím podílem rozlohy. Mezi typy uplatňující se výrazněji spíše 
významem, ale zároveň s nezanedbatelnou rozlohou, lze počítat plochy dopravní a smíšená území. Ostatní 
jednotlivé typy ploch mají podíl na celkové rozloze Prahy niţší neţ 5 %, v součtu tvoří zhruba 1/6 rozlohy města. 

Tab. Celkové informace o funkčních plochách ÚP v r. 1999 aţ 2010 

Typ ploch Zkratka ha (1999) % 1999 ha (Z1000) % (Z1000) ha (aktuální) % (aktuální) 

Příroda, krajina, zeleň zelen 16 214 32,7 15 635 31,5 15 633 31,5 

Obytné obyt 10 354 20,9 10 539 21,2 10 632 21,4 

Zemědělství zem 8 123 16,4 7 878 15,9 7 804 15,7 

Doprava dopr 3 848 7,8 4 373 8,8 4 381 8,8 

Smíšené smis 2 800 5,6 2 848 5,7 2 845 5,7 

Sportu a rekreace rekr 1 722 3,5 2 065 4,2 2 068 4,2 

Výroby a sluţeb prum 1 782 3,6 1 809 3,7 1 800 3,6 

Veřejné vybavení vv 1 461 2,9 1 416 2,9 1 402 2,8 

Zvláštní zvl 1 385 2,8 1 346 2,7 1 341 2,7 

Vodní plochy voda 1 036 2,1 1 124 2,3 1 124 2,3 

Technické vybavení ti 330 0,7 339 0,7 344 0,7 

Specifické spec 562 1,1 243 0,5 242 0,5 

Zdroj: URM, 2010  

Graf Podíly typů funkčního vyuţití území podle ÚP k r. 2010    

 

Zdroj: URM, 2010 

Poměr zastavitelného území k nezastavitelnému území je zhruba 47 % : 53 %. 

Tab. Zastavitelnost podle funkčních ploch ÚP k r. 2010 

Plochy ha (2007) ha (2010) 

Nezastavitelné 26 236 26 181 

Zastavitelné 23 381 23 435 

Zdroj: URM, 2010 

Nezastavitelnými plochami se rozumí plochy patřící do území vymezených v Oddílu 6 Přílohy A č. 1 Opatření 
obecné povahy č. 6/2009. 

Zastavitelnými plochami se rozumí plochy patřící do území vymezených v Oddílu 6 Přílohy A č. 1 Opatření obecné 
povahy č. 6/2009. 

Bilance počtu obyvatel, bytů a pracovních příleţitostí 

Na základě kombinací údajů funkční a prostorové regulace ÚP SÚ HMP je moţné provádět bilanční odhady 
obyvatel, kteří by mohli potenciálně vyuţívat dané území při naplnění všech ploch daným funkčním vyuţitím 
a kapacitami zástavby. Na základě výpočtového modelu je odvozován počet obyvatel, na který je vázán počet bytů, 
a počet pracovních příleţitostí.  
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Z rozdílu mezi bilancemi stávajícího ÚP SÚ HMP (k r. 2010) a údajů ze SLDB z r. 2001 vyplývá, ţe nabídka 
územního plánu je vyšší u ploch návrhu v počtu bytů zhruba o 50 tisíc, pracovních příleţitostí zhruba o 320 tisíc, 
počtu obyvatel o 265 tisíc. 

Tab. Bilance počtu obyvatel, bytů a pracovních příleţitostí ÚP k r. 2010 

Bilance SLDB 2001 Návrh ÚP Výhled ÚP 

Obyvatelé 1 169 106 1 434 679 1 495 689 

Byty 551 243 601 121 622 100 

Pracovní příleţitosti 661 200 984 350 1 012 099 

Zdroj: URM, 2010 

Vyhodnocení změn a úprav 2000-2005 

Změny a úpravy ÚP SÚ HMP - základní údaje 

V letech 2000-2005 bylo schváleno celkem 291 změn a 261 úprav, jejichţ průmět do území odpovídá dohromady 
cca 2 600 ha (5,2 % území Prahy). Z toho na změny připadá cca 81 % plochy (2176 ha), na úpravy 19 % (496 ha). 
Počet změn průběţně narůstal, v počtu schválených úprav za jednotlivé roky se rovněţ projevuje růstový trend 
od počátku platnosti ÚP. Rok 2005 znamenal mimořádný nárůst počtu provedených změn a úprav včetně změn 
v samostatném reţimu zahrnutých v grafech do sloupce označeném rokem 2000.  

Graf Počty a plochy změn a úprav ÚP za roky 2000-2005 

  

  

Zdroj: URM, 2008  

Tab. Celkové bilance změn a úprav ÚP za roky 2000-2005 

údaj plocha (ha) rORP rBRP rPRP počet 

Celkem 2671,8 +57788 +21912 +31630 552 

Vysvětlivky: 

rORP rozdíl v počtu obyvatel na rozvojových plochách 

rBRP rozdíl v počtu bytů na rozvojových plochách 

rPRP rozdíl v počtu pracovních příležitostí na rozvojových plochách 

Zdroj: ÚRM, 2008  

Tab. Bilance po etapách v členění na změny a úpravy ÚP za roky 2000-2005 

Etapa Počet 
úprav 

Počet 
změn 

Plocha 
úprav (ha) 

Plocha 
změn (ha) 

rORP 
úpravy 

rORP 
změny 

rBRP 
úpravy 

rBRP 
změny 

rPRP 
úpravy 

rPRP 
změny 

00 16 8 29,0 893,6 853 6553 477 2434 670 1620 

01 46 54 107,3 111,2 3619 1951 1442 697 5108 -392 

02 25 38 58,8 119,4 3096 3584 1204 1371 1140 10221 

03 44 59 83,9 186,5 3505 3156 1443 1088 3173 1142 

04 72 40 126,5 264,2 7968 -594 2971 -193 1883 1930 

05 58 92 90,3 601,1 7055 17044 2638 6375 444 4702 

Celkem 261 291 495,7 2176,1 26096 31694 10175 11772 12418 19223 

Zdroj: URM, 2008  

Změny dle zastavitelnosti území 

V rámci vln změn 00-05 bylo rozloţení změn typů funkčního vyuţití takové, ţe (z hlediska počtu) 14 % změn 
se odehrávalo v rámci nezastavitelných území, 37 % v rámci zastavitelných území, 34 % rozšiřovalo zastavitelné 
území a 13 % rozšiřovalo nezastavitelné území. Výrazně se tedy uplatňuje zájem o zastavitelné území (celkem 
71 % dotčených změn), rozlohou ploch ale převaţují změny na nezastavitelné území (vlivem několika málo změn 
vyvolaných ze strany města). Výrazný exces změn v rámci celkových bilancí např. nastal v roce 2004 v souvislosti 
s mimořádnou "povodňovou" změnou Z0720/00. 

Graf Změny zastavitelnosti území podle počtů a ploch změn ÚP  

  

Vysvětlivky: 
N - nezastavitelná území 
Z - zastavitelná území 
Zdroj: ÚRM, 2008  

Změny funkčního vyuţití území  

V meziročním srovnání je moţné pozorovat stabilní zájem o rozšiřování obytných a smíšených území. Za celé 
uvedené období došlo k rozšíření jejich celkové rozlohy zhruba o 200 ha. Mezi nejvýznamnější typy funkčních 
ploch, na jejichţ úkor se tyto plochy rozšiřují, patří plochy všech typů zeleně a zemědělství. Ve prospěch obytných 
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ploch za dané období bylo přeměněno 83 ha funkčních ploch zeleně a téměř 50 ha ploch zemědělství. Celkový 
úbytek funkce zemědělství v ÚP za sledované období je cca 850 ha, coţ odpovídá 1,7 % rozlohy města.  

V letech 2003 a zejména 2004 se v plošných bilancích výrazně prosazují změny v rámci ploch zeleně a ostatních 
nezastavitelných území, a to díky mimořádným změnám (zejména Z0720/00 a  Z0606/04). V kategorii příroda, 
krajina, zeleň navíc dochází k velké dynamice, jsou zde velké přírůstky, ale i úbytky ploch.  

Graf Přírůstky a úbytky typů a kódů funkčního vyuţití území změnami ÚP za roky 2000-2005 

 

 

Zdroj: URM, 2008  

Plochy veřejného vybavení netvoří v rámci celého města velký podíl území, nicméně jsou důleţitým prvkem 
pro zabezpečení chodu města. V podílu celkových rozloh původních funkčních ploch v rámci změn tvoří téměř 
1,5 %, ale v počtech změn, ve kterých se mění na jiné funkce, je to jiţ více neţ 6 %. Celkový úbytek ploch 
vyhrazených pro veřejné vybavení změnami ÚP SÚ HMP činí za dané období téměř 14 ha. 

Vzájemný vztah typů funkčního vyuţití území před změnami a v roce 2005 detailněji ukazuje graf Změny typů 
funkčního vyuţití území. 

Graf Změny typů funkčního vyuţití území a podíly nově navrhovaných funkcí změnami ÚP za roky  
        2000-2005 

  

Graf Podíly typů nově navrhovaných funkcí vyuţití území v rámci ploch změn 

         

Zdroj: URM, 2008  

Bilance počtu obyvatel, bytů a pracovních příleţitostí 

Na změně bilancí počtu obyvatel a bytů se zhruba stejným dílem podílejí úpravy i změny ÚP, i kdyţ posledně 
jmenované lehce převaţují. Podíl je zhruba vyrovnaný, přestoţe co do rozlohy zasaţeného území mají změny ÚP 
oproti úpravám ÚP výrazně větší podíl. Vlivem změn a úprav se odhadovaný počet nabídky potenciálu ploch 
pro bydlení oproti původnímu předpokladu ÚP z roku 1999 do roku 2005 zvýšil bezmála o 58 000 potenciálních 
obyvatel. Téměř celé období mezi lety 2000-2004 bylo ve znamení vyrovnaného zájmu o obytná území, 
odráţejícího se v průměrném ročním přírůstku cca 6 700 bilancovaného počtu obyvatel. Dramatický nárůst, 
způsobený mj. výraznějším rozšířením obytných ploch, nastal v roce 2005, kdy za jediný rok úpravy a zejména 
změny přispěly k celkovému nárůstu bilancovaného počtu obyvatel na nových plochách za sledované období téměř 
polovinou. Celkovému nárůstu potenciálu počtu obyvatel na nových plochách odpovídá nárůst potenciálu území 
pro realizaci zhruba 22 000 dalších bytů oproti původnímu záměru ÚP z roku 1999. 
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Meziroční vývoj potenciálu pracovních příleţitostí mezi kategoriemi změn a úprav je nevyrovnaný, ale celkově 
odpovídá průměrnému nárůstu 4 500 nových pracovních příleţitostí ročně. 

Kladné bilance v průběhu celého období signalizují zvětšující se nabídku a intenzitu vyuţití zastavitelných ploch UP, 
kdy nárůsty bilancí počtu obyvatel a pracovních příleţitostí změnami odráţejí nové plochy generující vyšší počet lidí 
na nich přítomných a nárůsty počtu obyvatel a pracovních příleţitostí vlivem úprav znamenají zájem o vyšší 
intenzitu vyuţití daných území Prahy. 

Graf Změny počtu obyvatel a pracovních příleţitostí v bilancích UP za roky 2000-2005 

 

Zdroj: URM, 2008  

Obr. Původní funkční vyuţití na území změn UP za roky 2000-2005 

 

Zdroj: URM, 2008  

Obr. Nové funkční vyuţití na území změn UP za roky 2000-2005 

 

Zdroj: URM, 2008  

Vyhodnocení změn a úprav 2006-2010 

Tato kapitola hodnotí změny a úpravy ÚP od změny metodiky způsobené změnou Z 1000/00 do současnosti, 
tedy od roku 2006 do března 2010. Pro lepší přehlednost nejsou změny řazeny po vlnách, ale stejně jako úpravy 
po letech, kdy byly schváleny. 

Změny a úpravy UP SÚ HMP - základní údaje 

V letech 2006-2010 bylo schváleno celkem 237 změn a 251 úprav ÚP s průmětem do území, coţ odpovídá 
dohromady cca 459 ha (necelé 1 % území Prahy). Z toho na změny připadá cca 53 % plochy (242,2 ha), na úpravy 
47 % (216,8 ha). 

V letech 2006 a 2007 nebyla schválena ţádná změna ÚP, v roce 2009 pouze 3 změny. V krátkém sledovaném 
období roku 2010 jiţ počet schválených změn téměř dorovnal počet z roku 2008, rozlohou je dokonce výrazně 
přesáhl. Další změny se v roce 2010 připravují ke schválení. 

Počet provedených úprav územního plánu byl v letech 2007-2009 zhruba konstantní, kolem 70 úprav, niţší počet 
v roce 2010 je způsoben tím, ţe sledované období zahrnuje pouze první čtvrtletí roku. 

Oproti předchozímu sledovanému období 2000-2005 je počet změn i úprav srovnatelný, výrazně menší je však 
jejich rozloha. To je způsobeno tím, ţe oproti předchozímu období nebyla schválena ţádná změna velkého 
rozsahu, která by bilanci zkreslila, šlo spíše o lokální změny a úpravy. Tím se i odstranil nepoměr mezi rozlohou 
změn a úprav, které jsou teď přibliţně vyrovnané v počtu i rozloze řešených území. To zároveň potvrzuje větší 
zájem o úpravy UP (jejichţ pořízení je rychlejší neţ pořízení změny) a tím pádem o zvyšování kapacity území 
jiţ určených k zastavění. 
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Graf Počty a ploch změn a úprav UP za roky 2006 - 2010 

  

  

Zdroj: URM, 2010  

Tab. Celkové bilance změn a úprav UP za roky 2006 - 2010 

Bilance Počet Plocha (ha) rORP rBRP  rPRP 

Celkem 488 459,0 17 409 6 913 4 052 

Vysvětlivky: 

rORP rozdíl v počtu obyvatel na rozvojových plochách 

rBRP rozdíl v počtu bytů na rozvojových plochách 

rPRP rozdíl v počtu pracovních příležitostí na rozvojových plochách 

Zdroj: ÚRM, 2010  

Tab. Bilance v členění na změny a úpravy UP za roky 2006 - 2010 

Rok Počet 
úprav 

Počet 
změn 

Plocha 
úprav (ha) 

Plocha 
změn (ha) 

rORP 
úpravy 

rORP 
změny 

rBRP 
úpravy 

rBRP 
změny 

rPRP 
úpravy 

rPRP 
změny 

2006 14   9,5 0,0 280   95   13   

2007 74   58,9 0,0 2 351   975   822   

2008 72 125 86,2 89,5 2 723 3 356 1 116 1 304 1 587 480 

2009 71 3 49,0 15,1 2 086 52 912 27 1 174 15 

2010 20 109 13,1 137,6 648 5 913 252 2 232 146 -185 

Celkem 251 237 216,8 242,2 8 088 9 321 3 350 3 563 3 742 310 

Zdroj: URM, 2010  

Změny dle zastavitelnosti území 

V letech 2006-2010 bylo rozloţení změn typů funkčního vyuţití takové, ţe (z hlediska plochy) 27 % změn 
se odehrávalo v rámci nezastavitelných územích, 26 % v rámci zastavitelných území, 39 % rozšiřovalo zastavitelné 
území a 7 % rozšiřovalo nezastavitelné území. Výrazně se tedy uplatňuje zájem o zastavitelné území (celkem 65 % 
dotčených změn). Negativním jevem je preference přeměny nezastavitelných ploch na zastavitelné před 
transformací jiţ zastavěných území (v poměru 60:40). Tento poměr je méně příznivý neţ v předchozím sledovaném 
období 2000-2005 (45:55). Zájem o změny rozšiřující nezastavitelné území je trvale nízký. 

Graf Změny zastavitelnosti území podle počtů a ploch změn UP  

   

Vysvětlivky: 
N - nezastavitelná území 
Z - zastavitelná území 
Zdroj: ÚRM, 2010  

Změny funkčního vyuţití území  

Z hlediska změn funkčního vyuţití je podobně jako v minulém sledovaném období 2000-2005 evidentní masivní 
nárůst obytných území (OB), obytná území tvořila téměř 42 % z nově navrhovaných funkcí. Výrazný pokles 
pokračoval u ploch zemědělství (OP). Velkou dynamiku můţeme sledovat u změn zeleně (ZMK), kde je však 
bilance úbytku a nárůstu ploch zhruba vyrovnaná, pouze v kategorii zeleně nelesní převládá úbytek rozlohy. 
Rovněţ přibliţně vyrovnaná je bilance ploch smíšených, rekreace a dopravy. K úbytku došlo u veřejného vybavení, 
území zvláštních a ploch nerušící výroby a sluţeb. Menší nárůst se týká ploch všeobecně obytných a území 
technického vybavení. 
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Graf Přírůstky a úbytky typů a kódů funkčního vyuţití území změnami UP za roky 2006-2010 

 

 

Zdroj: URM, 2010  

Největší podíl obytných území je navrhován na úkor území zemědělských (13,6 % změn typů funkčního vyuţití) 
a zeleně (9,4 %), pokles rozlohy území zeleně je částečně kompenzován jejím návrhem na úkor území 
zemědělských (10,0 %). Nezanedbatelný podíl na poklesu rozlohy zemědělského území má i jeho transformace 
na rekreační území (4,2 %). Negativní je přeměna rekreačních území na obytná (3,0 %), ale zejména redukce 
území veřejného vybavení ve prospěch území obytných (2,9 %). 

Graf Změny typů funkčního vyuţití území a podíly nově navrhovaných funkcí změnami UP za roky  
 2006-2010 

 

 

Zdroj: URM, 2010  
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Bilance počtu obyvatel, bytů a pracovních příleţitostí 

Změny a úpravy ÚP znamenaly v letech 2006-2010 celkový nárůst o cca 17 400 bilančního počtu obyvatel, 
cca 6 900 bytů a o více neţ 4 000 pracovních příleţitostí. Z celkové nabídky územního plánu jde cca o 1,2 % 
obyvatel a bytů a 0,4 % pracovních příleţitostí. Oproti předchozímu sledovanému období 2000-2005 jsou tyto 
nárůsty výrazně menší, u bytů více neţ 3x, u pracovních příleţitostí téměř 8x. 

Bilanční počet obyvatel vzrostl úpravami ÚP o 8088 (tj. 46 %) a změnami ÚP o 9321 (56 %). S tím související 
nárůst bilančního počtu bytů byl vyvolán u 3350 bytů úpravami ÚP a u 3563 změnami ÚP. Na rozdíl od minulého 
sledovaného období byly u úprav a změn ÚP podobné nejen bilanční počty potenciálních nových obyvatel, 
ale i rozlohy řešených území. Průměrný roční nárůst potenciálu vyvolaný změnami a úpravami ÚP je asi 4100 
obyvatel, tedy méně neţ v předchozím sledovaném období. 

Nárůst bilančních pracovních příleţitostí byl vyvolán v naprosté většině případů úpravami ÚP (celkem 3742 míst, 
tj. 92 %), změny se podílely pouze 310 potenciálními novými pracovními příleţitostmi (některé změny vyvolaly 
úbytek, některé nárůst potenciálu pracovních příleţitostí).  

Kladné bilance v průběhu celého období signalizují zvětšující se nabídku a intenzitu vyuţití zastavitelných ploch UP, 
kdy nárůsty počtu obyvatel a pracovních příleţitostí změnami odráţejí nové plochy generující vyšší počet lidí 
na nich přítomných a nárůsty počtu obyvatel a pracovních příleţitostí vlivem úprav znamenají zájem o vyšší 
intenzitu vyuţití daných území Prahy. 

Graf Změny počtu obyvatel a pracovních příleţitostí za roky 2006-2010 

 

 

Zdroj: URM, 2010  

Tab. Nárůsty počtu bilancovaných bytů vyvolané změnami a úpravami UP v letech 2006-2010 

Rok Byty změny Byty úpravy Celkem v roce 

2006 0 95 95 

2007 0 975 975 

2008 1304 1116 2420 

2009 27 912 939 

2010 2232 252 2484 

celkem 2008 - 2010 3563 2280 5843 

Zdroj: URM, 2010  

Vývoj od r. 2008 

 Bylo schváleno celkem 237 změn územního plánu o rozloze 242 ha. 

 Bylo provedeno celkem 163 úprav územního plánu o rozloze 148 ha. 

 Počet provedených úprav ÚP byl setrvalý na počtu cca 70 ročně. 

 Změny a úpravy znamenaly bilanční nárůst cca 14 800 obyvatel v cca 5 800 bytech. 

 Změny a úpravy znamenaly bilanční nárůst cca 3 200 pracovních příleţitostí. 

 Změny UP se přesunuly k negativnímu trendu preference transformace nezastavitelných území na zastavitelné 
před transformacemi v rámci zastavitelných ploch. 

 Ve změnách UP nadále převládá zájem o území určené pro bydlení, největší poklesy jsou patrné u území 
zemědělských. Velká dynamika trvá u změn zeleně, celková bilance však zůstává přibliţně vyrovnaná. 

 Dále se projevuje trend přeměny rekreačních území na obytná, ale zejména území veřejného vybavení 
ve prospěch území obytných. 
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 Schéma Vyhodnocení změn a úprav 2006 - březen 2010, Funkční vyuţití ploch - původní funkce 
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Schéma Vyhodnocení změn a úprav 2006 - březen 2010, Funkční vyuţití ploch - nové funkce  
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2.16.3 VYHODNOCENÍ PODROBNÉ ÚPD A ÚPP 

Vyhodnocení územně plánovací dokumentace zabývající se celým územím hl. m. Prahy, tj. Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy, Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, i budoucího Územního plánu hl. m. Prahy, 
je provedeno v kapitole 2.16.1. Vyhodnocení změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
je provedeno v kapitole 2.16.2. Tato kapitola se zabývá vyhodnocením podrobné územně plánovací dokumentace 
a podkladů i jim podobných materiálů. Stručný popis těchto materiálů i jejich vyuţití je součástí kapitoly 2.16.1. 

Vyhodnocení regulačních plánů 

V Praze je v současné době schválen jediný regulační plán Anenská, vydaný jako územní plán zóny (ÚPz) 
vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2002 o závazné části územního plánu zóny Anenská ze dne 25. 4. 2002 s účinností 
od 1. 6. 2002. Tento regulační plán řeší území o rozloze 18 ha v centru Prahy, v lokalitě vymezené přibliţně ulicemi 
Smetanovo nábřeţí, Karlova, Linhartská, Jilská, Bartolomějská a Krocínova. Pokud nebude tento územní plán zóny 
do 31. 12. 2015 dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů upraven a v rozsahu 
provedené úpravy projednán a vydán, v souladu s § 188 stavebního zákona pozbude platnosti. 

Kromě schváleného regulačního plánu Anenská jsou v současné době neuzavřeny ještě další čtyři regulační plány 
pořizované odborem územního plánu MHMP, konkrétně regulační plán Braník, Čakovice-západ, Holešovický 
meandr a Petrská. Všechny jsou ve stadiu zpracovaného konceptu. Předpokládá se, ţe zpracování regulačního 
plánu Braník i regulačního plánu Čakovice-západ bude ukončeno. Koncepty regulačního plánu Petrská 
a regulačního plánu Holešovický meandr jsou pouţívány jako nezávazný podklad pro rozhodování v území, 
RP Holešovický meandr byl navíc vyuţit i jako podklad pro zpracování změny územního plánu Z 1434/06. 

Z hlediska rozmístění ve městě nelze určit jednoznačný trend, jediný projednaný regulační plán se nachází 
v historickém centru města, dva z neuzavřených regulačních plánů se nacházejí v kontaktu s historickým centrem, 
dva jsou lokalizovány spíše v okrajové části města. 

Celková rozloha řešeného území těchto 5 regulačních plánů je cca 333 ha, tj. cca 0,7 % rozlohy hl. m. Prahy, 
v případě ÚPz Anenská činí tento podíl pouze 0,04 %. Toto malé pokrytí území města je způsobeno především 
velmi obtíţným projednáváním regulačních plánů, které je komplikováno zejména nutností dokument projednat 
se všemi vlastníky v dotčeném území. Obtíţně se hledají kompromisní řešení a chybí vůle jednoznačně 
rozhodnout. To je patrné i z toho, ţe za poslední 2 roky nedošlo v pořizování či projednání regulačních plánů 
k ţádným změnám. 

Dalším problémem je dlouhý proces pořizování regulačních plánů, od počáteční fáze průzkumů a rozborů 
aţ po případné projednání návrhu, resp. čistopis, uplyne často mnoho let. Za tuto dobu se mnohdy změní vstupní 
podmínky a je nutné je aktualizovat, coţ můţe vést k opakovanému projednávání a celý proces se dále prodluţuje. 
Za této situace se jeví jako optimální zadávat regulační plány spíše menšího rozsahu. 

V současné době nelze očekávat výrazný nárůst tempa zpracování a projednání regulačních plánů. Zpracování 
podrobnější dokumentace je však velmi ţádoucí. Do jisté míry budou proto i nadále regulační plány suplovány 
územními studiemi, případně i zastavovacími podmínkami. Jejich závaznost je však oproti regulačním plánům malá, 
projednání především s příslušnou městskou částí nemůţe nahradit úplnost projednání se všemi vlastníky. 

Vymezení řešených území uvedených regulačních plánů je součástí výkresu č. 10, regulační plány jsou 
sumarizovány v příloze v tabulce 119.3. Tamtéţ jsou pro všech 5 regulačních plánů zobrazeny náhledy hlavních 
urbanistických a regulačních výkresů. 

 

Obr. Výřez Regulačního plánu (Územního plánu zóny) Anenská – hlavní výkres   

 

Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Regulacni_plany/Anenska/Anenska.htm 

Obr. Výřez Regulačního plánu (Územního plánu zóny) Anenská – parter 

 

Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/Regulacni_plany/Anenska/Anenska.htm 
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Vyhodnocení urbanistických a územních studií 

Pořízené a pořizované urbanistické a územní studie (US) byly pro potřeby ÚAP rozčleněny z hlediska perspektivy 
zápisu do evidence územně plánovací činnosti obcí. Evidenci vede Ústav územního rozvoje v Brně, evidence 
územně plánovací činnosti je prováděna na základě § 162 zákona č. 183/2006 Sb., podkladem pro vkládání dat 
do evidence jsou registrační listy územních studií dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

V rámci ÚAP jsou zaznamenány pouze US pořizované odborem územního plánu MHMP, které mají závěrečný 
protokol, výrazně rozpracovaný návrh, jsou před dokončením, nebo jsou pouţívány bez závěrečného protokolu. 
Nejsou zaznamenány územní studie pořízené soukromými subjekty nebo územní studie pořízené městskými 
částmi, jelikoţ jediným pořizovatelem v Praze je MHMP-OUP. 

Územní studie jsou rozděleny podle připravenosti pro zápis do evidence územně plánovací činnosti na: 

 US připravené pro zápis do evidence územně plánovací činnosti – urbanistické a územní studie, které mají 
závěrečný protokol, resp. celkové vyhodnocení, projednané s příslušnou městskou částí a většina jejich 
řešení není překonána vývojem v území, a jsou tudíţ pouţitelné jako podklad pro rozhodování v území; 

 US s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti – urbanistické a územní studie, které mají 
zpracován závěrečný protokol či celkové vyhodnocení, návrh nebo čistopis, ovšem zatím nejsou projednány 
s městskou částí, a většina jejich řešení není překonána vývojem v území, a jsou tudíţ pouţitelné jako 
podklad pro rozhodování v území; 

 US bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti – urbanistické a územní studie, které 
mají zpracován závěrečný protokol či celkové vyhodnocení, návrh nebo čistopis, a jejichţ část jiţ byla 
vývojem v území překonána, ale část je doposud pouţitelná pro rozhodování v území. 

Na základě seznamu US, který je přílohou ÚAP, by mělo dojít k aktualizaci údajů v evidenci územně plánovací 
činnosti. Zapsány by měly být studie v prvních dvou kategoriích. Bohuţel doposud k zápisu nedošlo, přestoţe 
podklady jsou dostupné. Je třeba zajistit zápis, jelikoţ bez zápisu v evidenci není právně moţné pouţívání studií 
vymáhat.  

Tab. Urbanistické a územní studie v Praze alespoň částečně pouţitelné pro rozhodování o území  

Kategorie Počet US Rozloha (ha) Podíl z HMP Dokončeny 

Studie připravené pro zápis do evidence 14 2534 5,1% 1999-2007 

Studie s perspektivou zápisu do evidence 10 1423 2,9% 2004-2008 

Studie bez perspektivy zápisu do evidence 14 3462 7,0% 1996-2006 

Celkem 38 7419 15,0% 1996-2008 

 Zdroj: URM, 2010  

Pokrytí území Prahy urbanistickými a územními studiemi z 15 % se zdá být dostačující, v kategoriích US připravené 
pro zápis a s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti je však pokryto celkem pouze 8 % území 
města. Prověřena je část rozvojových lokalit, které jsou aktuální z hlediska investorského zájmu. Lokality, které 
by se měly v budoucnu prověřovat, jsou jednak stále existující území se stavební uzávěrou vyplývající ze zařazení 
mezi velká rozvojová území, jednak další území, která jsou definována v konceptu nového Územního plánu 
hl. m. Prahy, viz kapitola Koncept nového Územního plánu hl. m. Prahy.  

Většina US řeší území v rámci vnějšího pásma města, případně v rámci kompaktního města, největší podíl mají 
studie ověřující rozsáhlé rozvojové plochy (například velká rozvojová území), případně studie zkoumající moţnosti 
transformačních území. Z hlediska rozlohy se řešené území uvedených studií pohybuje v rozsahu od 6 do 994 ha, 
průměrná rozloha je cca 195 ha. 

Od ÚAP hl. m. Prahy 2008 došlo k poklesu studií pouţitelných v celém rozsahu a tím pádem i ke zmenšení rozlohy 
území jimi pokrytého. Značná část z nich se přesunula do kategorie studií pouţitelných jen zčásti, konkrétně jde 
o US Invalidovna, Okolí hotelu Diplomat, Podbaba, Radlice - Jinonice, Ruzyně - Drnovská, Smíchov-jih, Hlubočepy, 
Pelc-Tyrolka a PVA Letňany - Kbely. Dvě studie (Maniny, Dolní Libeň, Invalidovna a Rohanský ostrov, Maniny, 
Libeň - studie krajinných úprav) se nově jeví jako pouţitelné prakticky v celém svém rozsahu. Zcela překonanou 
se stala urbanistická studie Zličín - Sobín. Naopak do kategorie studií s perspektivou zápisu do evidence územně 
plánovací činnosti byla doplněna studie Modřany-jih. 

Kromě výše uvedených tří kategorií je v příloze uveden ještě výběr urbanistických studií, dopravně-urbanistických 
studií, regulačních plánů, územních plánů zón, lokalizačních studií a zastavovacích podmínek, jejichţ řešení 
je z velké části překonáno a nejsou tak jiţ pouţitelné jako podklad pro rozhodování v území. Těchto dokumentů 
je ve výběru celkem 55, byly pořízeny v letech 1997 aţ 2007. 

Vyuţitelnost studií je zejména v nalezení koncepce území, stanovení vstupních zásad vyuţití území a koordinaci 
všech systémových vazeb uvnitř i vně. Většina projednaných studií se schváleným závěrečným protokolem vede 
ke změně územního plánu, pro niţ jsou podkladem. Zároveň však mohou slouţit i jako podklad pro regulační plán, 
či jako podklad pro formulaci zadání podrobnější studie či architektonické nebo urbanistické soutěţe. V souladu 
s cíli stanovenými novým stavebním zákonem lze očekávat pořizování studií nejen pro zastavitelná území, ale i pro 
plochy nezastavitelné, či studií slouţících pro prověření jednotlivých městských systémů. 

Nepříznivým jevem je rychlé zastarávání studií, kdy jsou některé studie jiţ v průběhu pořizování nebo brzy 
po dokončení z části překonané a nejsou pouţitelné jako podklad pro rozhodování o území. Vhodné je zkrátit 
proces pořizování, zejména ve fázi projednávání a vyhodnocování připomínek, jelikoţ vlastní tvorba studie 
představuje většinou malou část celkové doby pořízení studie. 

Rovněţ je třeba zdůraznit, ţe přestoţe podle stavebního zákona urbanistické či územní studie slouţí jako podklad 
pro rozhodování v území a nelze jejich dodrţování striktně vyţadovat, měly by je zejména stavební úřady důsledně 
vyuţívat, zejména pokud jsou uzavřeny závěrečným protokolem, který je vyjádřením vůle městské části směřovat 
vývoj území v souladu s navrţeným řešením. K většímu vyuţívání studií by přispělo jejich projednání nejen 
s příslušnou městskou částí a dotčenými orgány, ale i s majoritními vlastníky a investory v území. Důleţité je rovněţ 
seznámení veřejnosti s průběhem i výsledky pořizování studií. Přestoţe projednání územních studií není 
ve stavebním zákoně zakotveno, mohlo by výraznou měrou přispět ke všeobecnému konsensu a tím zajistit jejich 
lepší akceptaci i kontrolu nad jejich vyuţíváním. 

Pro lepší vyuţívání studií je důleţitá i jejich snadná dostupnost, čemuţ by měly napomoci i tyto územně analytické 
podklady, které nově v příloze Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území uvádějí nejen 
tabulku se základními údaji o jednotlivých studiích, ale prezentují i náhledy jejich hlavních výkresů. 

Vymezení řešených území jednotlivých studií je součástí výkresu č. 10 Územně plánovací příprava, vybrané studie 
jsou sumarizovány v příloze Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území v tabulkách 119.1a 
a 119.1b. Následující obrázky ilustrují typický vzhled vybraných výkresů urbanistických či územních studií. 

Obr. US Smíchov-jih, výřez z výkresu Urbanistická situace 

 

Zdroj: VHE a spol. s r. o., 2003 
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Obr. US Smíchov-jih, výřez z výkresu Funkční vyuţití ploch 

 

Zdroj: VHE a spol. s r. o., 2003 

Obr. US Smíchov-jih, výřez z výkresu Porovnání návrhu s územním plánem 

 

Zdroj: VHE a spol. s r. o., 2001 

 

Obr. US Smíchov-jih, výřez z výkresu Prostorová regulace 

 

Zdroj: VHE a spol. s r. o., 2003 

Vyhodnocení ostatních podkladů a ověřovacích studií zpracovaných URM 

Základní popis a charakteristika těchto materiálů je uveden v kapitole 2.16.1. 

Pořizování zastavovacích podmínek bylo v minulých letech poměrně pravidelné, se se zvyšujícím se počtem 
v letech 2006-2007 a naopak s výpadkem  od roku 2008. Celkem je v UAP uvedeno 13 zastavovacích podmínek 
pouţitelných pro rozhodování v území. U dalších čtyř zpracovaných v roce 2007 se nepodařilo ukončit projednání, 
zůstávají tedy bez závěrečného protokolu potvrzeného městskou částí. Celkem troje zastavovací podmínky 
(Čakovice - Stará náves, Rohanské nábřeţí - Pobřeţní - Negrelliho viadukt a Těšnov) jsou jiţ překonány a nejsou 
pouţitelné pro rozhodování v území. 

Rozloha řešeného území zastavovacích podmínek se pohybuje od 0,2 do 39,9 ha, průměrná rozloha je cca 14 ha. 
Celková rozloha zpracovaných zastavovacích podmínek činí  240,6 ha, tj. cca 0,5 % rozlohy území Prahy. 
Z hlediska koncepce celého města je tento podíl málo významný, cílem zastavovacích podmínek je však prověřit 
území na lokální úrovni a dopad v rámci městské části je významný. S ohledem na to, ţe zastavovací podmínky 
se zabývají poměrně malými lokalitami a jejich ověření vychází z podnětů MČ, jsou v rámci Prahy rozloţeny 
ve všech oblastech města a řeší poměrně širokou škálu typů území i problémů. 

Kromě zastavovacích podmínek jsou v této kategorii zařazeny ještě ostatní analytické materiály a ověřovací 
studie zpracované URM, konkrétně Dopravně-urbanistická studie Podbaba - Suchdol, která v roce 2006 
ve variantách prověřovala moţnosti vedení tramvajové trati z Podbaby přes Sedlec do Suchdola, a Urbanistická 
analýza prostoru „Velká Skála“ Troja - Kobylisy, jejímţ cílem bylo zhodnotit kvality tohoto citlivého prostoru. Plocha 
řešeného území těchto dvou studií je dohromady 181 ha, tj. cca 0,4 % rozlohy Prahy. 

Stejně jako u urbanistických studií je třeba zdůraznit potřebu vyuţívání zastavovacích podmínek zejména 
stavebními úřady příslušných městských částí, na jejichţ popud jsou často pořizovány, přestoţe mohou být tyto 
dokumenty pouze doporučením pro vyuţití území. 

Vymezení řešených území zastavovacích podmínek i obou studií je součástí výkresu č. 10 Územně plánovací 
příprava, jak zastavovací podmínky, tak obě studie jsou sumarizovány v příloze Doprovodné tabulky 
k urbanistickým prvkům a potenciálu území v tabulce 119.2. Náhledy hlavních výkresů pro ně zpracovány nejsou, 
na rozdíl od urbanistických a územních studií a regulačních plánů. 
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Následující obrázky ilustrují typický vzhled vybraných výkresů zastavovacích podmínek. 

Obr. Zastavovací podmínky Satalice-Radiovka   Obr. Zastavovací podmínky Satalice-Radiovka 
výkres Urbanistické řešení    výkres Regulační zásady 

   

Zdroj: URM, 2007      Zdroj: URM, 2007 

Obr. Zastavovací podmínky Satalice-Radiovka, vizualizace   

 

Zdroj: URM, 2007 

Vývoj od r. 2008 

Od roku 2008 došlo u podrobných územně plánovacích dokumentací a podkladů k následujícím podstatným 
změnám (podrobněji viz text kapitoly): 

 V pořizování ani projednávání regulačních plánů nenastala změna. 

 Byla projednána územní studie Březiněves. 

 Do kategorie studií s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti byla doplněna studie 
Modřany-jih. 

 Celkem 9 studií jiţ není pouţitelných jako podklad pro rozhodování o území v celém rozsahu, ale pouze 
částečně. 

 Nově se jako pouţitelné v prakticky celém svém rozsahu jeví 2 studie. 

 Zcela překonanou se stala urbanistická studie Zličín - Sobín. 

 Počet i rozloha řešeného území zcela pouţitelných urbanistických a územních studií (připravených pro zápis 
nebo s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti) se zmenšila. 

 Nepodařilo se projednat čtvery zastavovací podmínky zpracované v roce 2007, a proto je lze vyuţívat pouze 
jako podklad bez závěrečného protokolu projednaného s městskou částí. 

 Troje zastavovací podmínky se staly pro rozhodování v území nepouţitelnými. 

 Ţádné nové zastavovací podmínky nebyly pořízeny ani se nepořizují. 
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2.16.4 ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Území města prochází neustálým vývojem doprovázeným jeho změnami. Nový stavební zákon povaţuje za změnu 
v území změnu jeho vyuţití nebo prostorového uspořádání včetně umisťování staveb a jejich změn. V územně 
analytických podkladech jsou zaznamenány zejména záměry na provedení změn v území, které jsou podloţené 
vykonaným právním krokem k realizaci tohoto záměru, nikoliv pouze náměty na provedení změn. Vybrány jsou 
pouze záměry nadmístního významu, tj. záměry plošně rozsáhlé (obvykle větší neţ 0,5 ha) nebo záměry 
s významným vlivem na širší okolí. Zahrnuty jsou vydaná územní rozhodnutí, projekty EIA, připravované změny 
územního plánu a v rámci ostatních změn i ověřované změny s reálným předpokladem dalšího vývoje. 

Záměry na provedení změn v území jsou rozděleny na záměry urbanistické, záměry dopravní infrastruktury 
a záměry technické infrastruktury.  

Celkovou představu o předpokládaném vývoji území poskytuje platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
a jeho rozvojový potenciál, nový vývoj přináší koncept Územního plánu hl. m. Prahy. 

Rozvojový potenciál Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – ÚP SÚ HMP1999 

Rozvojový potenciál Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy tvoří rozvojové plochy. Tyto rozvojové plochy 
předpokládají buď novou výstavbu „na zelené louce“ nebo transformaci stávající zástavby na novou funkci nebo 
v nové kvalitě. V případě rozvojových ploch zeleně jde o předpoklad zaloţení nových ploch zeleně buď na dosud 
nezastavěných pozemcích (např. na orné půdě), nebo v rámci transformace území na zastavěných pozemcích 
(uplatňuje se pouze výjimečně) nebo na nevhodně vyuţitých pozemcích. Rozvojové plochy jsou dále rozděleny 
na plochy v návrhovém horizontu a ve výhledu. V případě ploch ve výhledu je pro realizaci výhledového vyuţití 
nutná změna ÚP SÚ HMP. 

Zobrazení vychází z tzv. revize územního pánu - změny Z 1000/00, která byla vydána opatřením obecné povahy 
č. 6/2009 s účinností od 12. 11. 2009 na základě usnesení ZHMP č. 30/86 ze dne 22. 10. 2009. Tato celková 
změna rovněţ zobrazila jiţ dříve vydaných 5 vln změn a řadu provedených úprav územního plánu. 

Rozvojový potenciál ÚP SÚ HMP je rozdělen na: 

 Rozvojové plochy zastavitelné, tj. všechny s definovaným kódem míry vyuţití území. Nejsou zde proto 
zahrnuty např. rozvojové plochy pro veřejné vybavení, které nemají s ohledem na specifičnost funkce 
definovánu míru vyuţití území. Tyto plochy mají rozlohu celkem 5 382,6 ha, tj. cca 10,8 % rozlohy území hl. 
m. Prahy. Tyto plochy jsou shrnuty bez ohledu na to, zda zde jiţ od schválení ÚP SÚ HMP výstavba 
proběhla, či ne. 

 Rozvojové plochy zastavitelné ve výhledu dle UP SÚ HMP, mají rozlohu celkem 1114 ha, tj. cca 2,23 % 
rozlohy území hl. m. Prahy. 

 Rozvojové plochy zeleně, tj. všechny plochy zeleně dle UP SÚ HMP po odečtení ploch zeleně 
dle současného stavu vyuţití území. Tyto rozvojové plochy mají rozlohu celkem 5 934 ha, tj. cca 12 % 
rozlohy území hl. m. Prahy. 

 Rozvojové plochy zeleně ve výhledu dle UP SÚ HMP, tyto rozvojové plochy mají rozlohu celkem 1 157 ha, 
tj. cca 2,3 % rozlohy území hl. m. Prahy. 

V bilancích i ve schématu jsou uvedeny všechny plochy UP SÚ HMP odpovídající výše uvedeným kritériím, 
bez ohledu na jejich velikost. 

Rozvojový potenciál konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy – ÚP 2009  

Na základě zadání Územního plánu hl. m. Prahy, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 
ze dne 29. 5. 2008, byl zpracován koncept Územního plánu hl. m. Prahy a s ním související vyhodnocení vlivu 
na udrţitelný rozvoj území, které byly vystaveny a veřejně projednány 23. 9. 2009.  

Koncept územního plánu zohledňuje úkoly a cíle stanovené Politikou územního rozvoje ČR 2008, principy rozvoje 
stanovené v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a reaguje téţ na některá doporučení ÚAP 2008 pro územní 
plán, které se promítly ve stanovených principech a v závazné charakteristice a podmínkách rozvoje jednotlivých 
pásem města (koncept Územního plánu hl. m. Prahy 2009, kapitola 1. Koncepce krajiny a 2. Koncepce města). 

Historické jádro města (totoţné s Památkovou rezervací v hlavním městě Praze)  

Základním principem je uchování památkových a kulturních hodnot městské struktury, uchování podílu bydlení, 
celospolečenských funkcí a zeleně, ochrana prostorového zaloţení včetně dochovaného panoramatu a podpora 
kvalitativních proměn veřejných prostranství.  

Vnitřní kompaktní město 

Základním principem rozvoje je uchování a zdůraznění všech hodnot stávajícího zaloţení, podpora vyšší kvalitativní 
úrovně změn stávající zástavby a veřejných prostranství, rozvoj všech aktivit podporujících polycentričnost 
a odlehčení historického jádra, vyuţití rozvojových příleţitostí pro lokalizaci funkcí celospolečenského významu, 
uplatnění kapacit a forem, které negativně neovlivní ţivotní prostředí a panorama města. 

Vnější kompaktní město 

Základním principem rozvoje je plnohodnotné dovybavení a vývoj k mnohavrstevnatosti městské struktury a funkcí 
při zaloţení optimální dopravní obsluhy a vyváţeného podílu vybavenosti, rekreačních ploch a zeleně, podpora 
transformace nevyuţívaných ploch a kvalitativních změn v plochách stabilizovaných. 

Vnější pásmo 

Základním principem rozvoje je uchování prostorové svébytnosti jednotlivých sídel a ochrana a rozvoj stávajících 
přírodních prvků, posílení rekreační funkce krajiny, zlepšení její prostupnosti a vznik zeleného pásu kolem Prahy 
na úkor orné půdy s posílenými vazbami směrem do středočeského regionu. 

Vybraná doporučení ÚAP 2008: 

 2.3, 2.4 Navrhnout účinný systém prostorové regulace, který vyloučí další zahušťování zástavby 
v historickém jádru Prahy a omezí výstavbu výškových a hmotových dominant, které by dále 
znehodnocovaly vizuální působení území Památkové rezervace v hlavním městě Praze i působení jejích 
historických dominant. 

 Vymezit striktně nezastavitelná území na místech, která mají význam pro zachování krajinných hodnot 
vizuálního rámce PPR a dalších významných území a objektů, jejichţ spolupůsobení s kulturními hodnotami 
města je nenahraditelné. Jde zejména o krajinné dominanty (jako např. Dívčí hrady, Vidoule) a pohledově 
exponované zelené svahy (jako např. Troja – Velká skála). 

 2.3, 2.7 Zajistit zachování nezastavěných zelených vrcholů a svahů terénních útvarů, výrazně se podílejících 
na obraze města a jeho osobitosti.  

 2.3, 2.7 Hledat vhodné funkční vyuţití pro transformační území, devastovaná území a brownfields. Podpořit 
polyfunkční městské struktury. 

 2.7, 2.10 Prověřit územní rezervy pro dostatečnou občanskou vybavenost, doplnit regulativy ploch veřejného 
vybavení, znemoţňujících jejich zneuţívání mimo oblast veřejného zájmu, prověřit dostatečnosti rezerv. 

 2.11 Vytvořit koncepci vyuţití zemědělského půdního fondu jako součásti utváření městské krajiny. 

 2.16 V rámci nového územního plánu vymezit území, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní 
studií, případně pořízení regulačního plánu, podmínkou pro rozhodování. 

 2.12 Oddělit dálkovou a regionální ţelezniční dopravu. Vytvořit prostorové podmínky pro obnovu či výstavbu 
nových ţelezničních zastávek k většímu zapojení ţeleznice v osobní dopravě. Optimalizovat návrhový 
rozsah systému metra. Vytvořit prostorové podmínky pro rozvoj nových tramvajových tratí. Vytvořit 
předpoklady pro další rozvoj systému záchytných parkingů P+R, a pro urychlený rozvoj systému bezpečné 
a dobře vybavené cyklistické dopravy. Vytvořit prostorové podmínky ke zlepšení funkčnosti komunikačního 
systému města.                         

 2.13 Dořešit problematiku lokalizace a integrity centrální čistírny odpadních vod pro Prahu v urbanizovaném 
kulturně a přírodně hodnotném území města, vytvořit podmínky pro výstavbu vodních nádrţí a suchých 
poldrů jako opatření proti povodním. 

Zastavitelné plochy, včetně etapy v zastavěném území i mimo něj mají rozlohu celkem 4230,4 ha. Plochy přestavby 
včetně brownfields v zastavěném území i mimo něj mají rozlohu celkem 1482,7 ha. 

Územní rezervy pro zástavbu mají rozlohu celkem 520,1 ha. 

Důsledkem agregace „funkčních ploch“ dnes platného územního plánu do „ploch s rozdílným způsobem vyuţití“, 
uţívaných v novém územním plánu, jsou výměry těchto ploch v konceptu UP a v platném UP SÚ hl. města Prahy 
vzájemně neporovnatelné. Ne zcela přesně vyčíslitelné jsou rozdíly i vůči současnému stavu s ohledem na jeho 
vyšší zobrazovanou podrobnost a plochy specifické, promítající se v konceptu do ploch s rozdílným způsobem 
vyuţití.  

http://212.67.66.249/obis/tednew/(iksofgyzjuc0c2fioxq1qo45)/tedusndetail.aspx?id=108901
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Pro potřebu zdůraznění změn rozvojových ploch zástavby, rekreace a zeleně byly vytvořeny rozdílové výkresy 
pracující s plochami současného stavu, platného ÚP SÚ hl. m. Prahy a konceptu ÚP. Srovnáním jejich vrstev bylo 
moţno zdůraznit nárůsty rozvojových ploch pro zástavbu, pro zeleň a rekreaci v konceptu ÚP oproti platnému 
územnímu plánu (úbytky nejsou sledovány). 

Rozvojový potenciál Konceptu ÚP převáţně potvrzuje stanovená rozvojová i přestavbová území dle platného UP. 
V menší míře rozvoj rozšiřuje na základě lokálních studií a poţadavků na další volné plochy a na plochy přestavby 
v UP dosud nezachycené.  

Ve výjimečných případech dochází i k redukci rozvojových ploch na základě nově se uplatňujících limitů např. 
omezení výstavby v západním okraji Nebušic související s poţadavky na realizaci nové VPD letiště Ruzyně a její 
ochranné pásmo, nebo omezení rozvoje v plochách plánovaného technologického parku Dolní 
Počernice - Běchovice z důvodu značného omezení moţnosti dopravní obsluhy území. 

Mezi významná přestavbová území v platném územním plánu dosud nezachycená patří plochy bývalého závodu 
Avia Letňany, Walter Jinonice, Tatra Zličín, Švehlova – Záběhlice, Hostivař, Braník – pivovar, Hodkovičky, Modřany 
– Nestlé, nákladové nádraţí Ţiţkov, ale i malešicko–hostivařská oblast, u níţ se předpokládá významnější posun 
do polohy smíšené, umoţňující vznik výrazněji městotvorného prostředí. V některých případech dochází 
na přestavbových plochách na základě konkrétního vývoje v území i k dalším dílčím změnám koncepce ÚP. 
Jde např. o Masarykovo nádraţí zohledňující průjezdný model praţské ţelezniční sítě, další vývoj v oblasti 
Vysočanské průmyslové oblasti, na Bohdalci-Slatinách atd.  

U rozvojových ploch lze v okraji vnějšího kompaktního města zaznamenat drobný nárůst v okraji Dívčích hradů 
ve směru do Radlického údolí a dále v jiţním okraji Letňan a severně Štěrbohol. Z větší části se rozšiřuje nabídka 
pro rozvoj zástavby zejména ve vnějším pásmu města. Výrazný nárůst ploch se objevuje u Březiněvsi, dále v části 
Čakovic směřující ke srůstání Čakovic, Miškovic a Třeboradic, v oblasti Křeslic a Točné. Většina variantně 
uvedených rozvojových ploch na severovýchodě, východě a jihovýchodě vnějšího pásma představuje problematický 
nárůst na kvalitní zemědělské půdě. Jde o oblast Kyjí, rozšiřující okraj zástavby k letišti Kbely, rozvoj ve východním 
okraji Horních Počernic dále přibliţuje zástavbu k hranicím Prahy, enormní nárůst rozvojových ploch nalezneme 
v oblasti Uhříněvsi a Královic a další významnější rozvoj také mezi Šeberovem a Újezdem. Tyto plochy jsou 
problematické z pohledu principu přísné regulace rozrůstání Prahy do volné krajiny a ochrany zemědělského 
půdního fondu. 

V konceptu ÚP je výrazně podpořena přeměna zemědělské krajiny na rekreační, související s návrhem přeměny 
převáţné rozlohy obdělávané půdy na louky a rozšíření ploch lesů. Výrazný nárůst ploch pro zeleň a rekreaci 
je patrný na severu města mezi Dolními Chabry, Březiněvsí a Čakovicemi, v oblasti Běchovic a Kolodějí, mezi 
Nedvězím, Kolovraty a Královicemi a v oblasti Šeberova.  
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Schéma Rozvojový potenciál územního plánu ÚP SÚ 1999 ve znění pozdějších změn a úprav 
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Schéma Rozdílový výkres rozvojových ploch pro zástavbu platného ÚP SÚ a konceptu ÚP 2009 
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Schéma Rozdílový výkres rozvojových ploch pro zeleň a rekreaci platného ÚP SÚ a konceptu ÚP 2009 
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Záměry urbanistické 
Mezi urbanistické záměry patří změny Územního plánu hl. m. Prahy, záměry ve fázi EIA (Environmental Impact 
Assessment = posuzování vlivu na ţivotní prostředí) a záměry s vydaným územním rozhodnutím. 
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Připravované změny územního plánu  

V současné době je schváleno celkem 6 vln změn Územního plánu hl. m. Prahy, vlna 7 je schválena zčásti.  

Změny do vlny 05 (včetně) byly zobrazeny jiţ v celkové změně Z 1000/00 (revizi ÚP SÚ HMP). 

Do 30. 6. 2010 byly oproti změnám zahrnutých v revizi schváleny změny vlny 06, včetně změn u kterých 
se pořizoval i koncept, a změny vlny 07, pořizované bez fáze konceptu. Tyto změny jsou jiţ promítnuty 
do zobrazení platného územního plánu. Schválené změny jsou vyhodnoceny v kapitole Vyhodnocení územního 
plánu. 

Do kapitoly záměrů na provedení změn v území jsou zahrnuty záměry v následujících vlnách změn ÚP SÚ HMP: 

 změny vlny 07 návrhy po konceptech, 12 změn 

 změny celoměstské (00) návrhy (zadání schváleno Usnesením ZHMP č. 30/85 ze dne 22. 10. 2009), 34 změn 

 změny celoměstské (00), návrhy s podmínkou SEA (zadání schváleno Usnesením ZHMP č. 30/85 ze dne 
22. 10. 2009), celkem 10 změn 

 změny celoměstské (00), koncepty s podmínkou SEA (zadání schváleno Usnesením ZHMP č. 30/85 ze dne 
22. 10. 2009), 5 změn 

 změny celoměstské (00) přerušené (zadání schváleno Usnesením ZHMP 38/52 ze dne 3. 6. 2010), 4 změny 

Změny vlny 08 nemají schválené zadání, byly po vyhodnocení zohledněny v konceptu územního plánu a zde 
nejsou jednotlivě uváděny. 

Kritériem pro zobrazení a bilancování změn v záměrech UAP je jejich nadmístní význam, pracuje proto jsou 
zahrnuty změny, jejichţ řešené území je větší neţ 0,5 ha. Změny celoměstské jsou zahrnuty bez výběru, kromě 
změn týkajících se metodiky UP a změn neměnících funkční vyuţití (např. vyhlášení VPS). 

Jako změny na území zastavitelné jsou zařazeny převáţně změny na obytné a smíšené území, jako změny 
na zeleň převáţně změny na lesy a městskou a krajinnou zeleň, jako změny na rekreaci jsou zařazeny převáţně 
změny na sportovní a oddechovou funkci. Změn týkajících se pouze dopravní a technické infrastruktury je celkem 
35 (5 technické infrastruktury a 30 dopravní infrastruktury) 

Celkem je zařazeno 56 změn o rozloze 841 ha a tj. 1,7 % rozlohy Prahy. 

Vybrané změny jsou sumarizovány v samostatných  tabulkách v příloze ÚAP – Doprovodné tabulky k urbanistickým 
prvkům a potenciálu území, UAP 2010. 

Oproti ÚAP 2008 se projednává výrazně méně změn, a to zejména s ohledem na přípravu konceptu územního 
plánu, příjem dalších podnětů na změny byl po podnětech vlny 08 zastaven. Poţadavky se projeví v rámci 
projednání konceptu ÚP. Samostatně se projednávají pouze změny označené jako celoměstsky významné. 

Tab. Bilance zařazených změn ÚP SÚ HMP plošně vyjádřitelných (rozloha změn vychází z grafického 
vyjádření) 

Změna na Počet změn Rozloha celkem (ha) 

zastavitelné území 44 680,9  

zeleň 6 6,6  

rekreaci 3 154,4  

celkem 53 841,9  

Zdroj: URM,2010 

Záměry posuzované z hlediska vlivu na ţivotní prostředí – v procesu EIA  

Mezi urbanistické záměry významné z celoměstského hlediska byly zařazeny také vybrané záměry, které byly 
posuzovány podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, z hlediska svého vlivu na ţivotní prostředí.  

 

 

Data byla vybrána z kompletní Databáze záměrů EIA týkajících se hl. m. Prahy v období 2002 – 2009 zpracovaných 
pro aktualizaci ÚAP 2010. Celkem databáze obsahuje 746 záměrů týkajících se území Prahy. Uvedeny jsou 
parametry jednotlivých záměrů - kód záměru, kód souvisejícího záměru, městská část, katastr, čísla parcel, ulice, 
rozloha záměru, kapacita, výška navrhovaných objektů, převaţující funkce, výpis všech funkcí obsaţených 
v záměru s uvedením jejich kapacity, datum zveřejnění jenotlivých fází EIA, stav realizace, významnost záměru. 
Databáze je doplněna obrázky jednotlivých záměrů převzatými z oznámení a dokumentací v databázi Cenia. 

Rozsah všech záměrů, u kterých to bylo moţné, je graficky vymezen polygonem, případně linií či bodem. 
Předpokládá se trvalé doplňování o nové záměry zveřejněné od roku 2010.  

Záměry byly vybrány bez ohledu na fázi procesu EIA, ve které se v době zpracování ÚAP nacházejí (oznámení, 
závěry zjišťovacího řízení, dokumentace, posudek na dokumentaci, závěrečné stanovisko). Do výběru záměrů EIA 
byly zahrnuty pouze záměry nadmístního významu, tj. např. záměry o zájmové ploše větší neţ 0,5 ha nebo záměry 
s významným vlivem na rozsáhlejší okolí. Zařazeny nejsou záměry, které jiţ byly realizovány, nebo jejichţ realizace 
jiţ významně pokročila. 

Z 601 záměrů na území hlavního města Prahy, které byly posuzovány v procesu EIA od ledna roku 2005 do konce 
roku 2009, bylo dle výše uvedených kritérií vybráno celkem 200 záměrů, z toho 175 záměrů charakteru zástavby, 
5 záměrů rekreace, 2 záměry zeleně a 18 záměrů týkající se dopravní infrastruktury. 

Celková rozloha vybraných záměrů vycházející z údajů v jednotlivých dokumentacích, pokud zde byla rozloha 
uvedena, je cca 1250,3 ha, tj. cca 2,5 % rozlohy Prahy. 

Sníţený podíl zpracovávaných EIA v letech 2008-2009 oproti letům 2006-2007 můţe souviset s typem 
připravovaných záměrů. 

Vybrané záměry EIA jsou sumarizovány v samostatných  tabulkách v příloze ÚAP – Doprovodné tabulky 
k urbanistickým prvkům a potenciálu území, ÚAP 2010. 

Tab. Celkový počet posuzovaných záměrů v procesu EIA (rok oznámení) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009  2006-2007 2008-2009 

Počet oznámených záměrů EIA 55 117 236 106 87  353 193 

Zdroj: URM, 2010 

Územní rozhodnutí  

Pro potřeby UAP byl z databáze „Proces disponování územím“ proveden výběr významných územních rozhodnutí. 
Proces disponování územím (PDU) je informační systém o dokumentech územního a stavebního řízení hl. m. 
Prahy provozovaný od roku cca 1988. Jeho obsahem jsou především dokumenty územních řízení. Tato aplikace 
není přístupná veřejnosti. 

Vybrána jsou všechna územní rozhodnutí (UR) nadmístního významu od ledna roku 2005 do konce ledna 2010. 
Zařazena jsou plošná územní rozhodnutí o zájmové ploše větší neţ 0,5 ha a vybraná liniová a plošná územní 
rozhodnutí týkající se dopravní a technické infrastruktury. Ojediněle jsou zařazena o rozloze menší, pokud jde 
o polohu, funkci či stavbu významnou z pohledu UP. Dokončené stavby, jejichţ územní rozhodnutí bylo vydáno 
ve výše uvedeném období, nejsou zahrnuty. 

Územní rozhodnutí jsou dělena dle průzkumu a aktualizované ortogonální fotografie z roku 2009 na: 

 záměry v realizaci, tj. jiţ stavebně zahájená územní rozhodnutí,  

 záměry s vydaným územním rozhodnutím, doposud stavebně nezahájená. 

Celkem bylo do ÚAP od ledna 2005 do ledna 2010 podle výše uvedených kritérií vybráno 406 územních rozhodnutí, 
z toho 58 územních rozhodnutí v realizaci o celkové rozloze 230,2 ha a 348 záměrů doposud stavebně 
nezahájených územních rozhodnutí o celkové rozloze 739,4 ha. Celková rozloha těchto záměrů je 969,5 ha, tj. 2 % 
rozlohy Prahy. 

Z vybraných územních rozhodnutí je 358 záměrů charakteru zástavby, 17 záměrů rekreace, 7 záměrů zeleně, 
13 záměrů dopravní infrastruktury a 10 záměrů týkající se technické infrastruktury.  

Tab. Podíl realizovaných záměrů z vybraných UR záměrů zástavby, rekreace a zeleně k dubnu 2010  

Rok 2005 2006 2007 2008 2009  2006-2007 2008-2009 

Počet ÚR realizovaných 16 12 11 6 1  23 7 

podíl (%) 37,2 21,8 20,8 9,5 1,5  21,3 5,1 

Zdroj: URM, 2010 

Počet vydaných územních rozhodnutí se oproti minulosti výrazně zvýšil. Pokud se v minulých letech pohyboval 
kolem 1200 rozhodnutí za rok, v posledních dvou letech se zdvojnásobil. V tomto počtu jsou zahrnuta všechna 
rozhodnutí o umístění stavby včetně jejich změn, zastavení či prodlouţení. Zda počtu vydaných rozhodnutí 
odpovídá také zvýšený podíl realizací bude moci být posouzeno aţ v delším časovém údobí. 
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Tab. Počet vydaných územních rozhodnutí (včetně jejich změn, zastavení a prodlouţení) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009  2006- 2007 2008 - 2009 

Počet ÚR 1236 1201 1077 2263 2376  2278 4639 

Zdroj: URM, 2010 

Ostatní urbanistické záměry 

Mezi záměry jsou zahrnuty také vybrané celoměstsky významné záměry v současné době připravované nebo 
prověřované. V některých případech se jedná o nedokončené lokality s dlouhodobě nerealizovanými projekty, 
kde je zaznamenán nový impuls vývoje. 

Plavecký areál Šutka, Kobylisy, Praha 8 

Areál s opuštěnou stavbou plaveckého bazénu, podle UR z r. 1987, oţivovaný dlouhodobě pokusy o nově 
koncipované plavecké centrum, v současné době s vydaným UR z r. 2009 na dostavbu. Sledovaná stavba 
významně posune nabídku rekreačních příleţitostí v severní oblasti města. 

Akademie věd Mazanka, Kobylisy, Praha 8 

Dlouhodobě stabilizovaný areál soustřeďující vědeckovýzkumná pracoviště, dnes s plánovanou dostavbou Institutu 
aplikovaných věd (UR 2008). Na projekt naváţe celková úprava a koncepční zhodnocení areálu, včetně dalších 
rezerv pro dostavbu.  

Historický objekt – Invalidovna, Karlín, Praha 8 

Významný památkově chráněný objekt dlouhodobě nevhodně vyuţívaný pro vojenský archiv a depozitář 
vojenského muzea by mohl být oţiven, celkově rehabilitován a zpřístupněn, pokud bude potvrzeno jeho vyuţití 
pro vysoké školy. V současné době probíhá analýza záměru (Karlova universita). 

Muzeum hl. města Prahy, Karlín, Praha 8 

Připravovaná dostavba přímo navazující na objekt muzea rozšíří moţnosti prezentace a zkulturní podmínky 
pro návštěvníky muzea. V současné době vznikly ověřovací studie. 

Obnova průmyslového paláce a navazujících ploch, Holešovice, Praha 7 

Vypsána ideová soutěţ architektonického návrhu rekonstrukce Průmyslového paláce po poţáru 2008 (vítěz ateliér 
Cígler, Marani) a navazujících ploch. Zahrnuje i výstavbu podchodu pod Průmyslovým palácem propojujícím 
vstupní část výstaviště v Praze 7 s prostorem Křiţíkovy fontány a s dalšími úpravami rozšiřující vazby 
na Stromovku. 

Prosek centrum I, Prosek, Praha 9 

Lokální centrum sídliště v severním ukončení centrálního Parku přátelství v přímé návaznosti na stanici metra 
Stříţkov. Očekává se komplexní řešení veřejného prostoru včetně vazeb k další moţné zástavbě severně 
Lovosické ulice a kompletní nabídka obchodu a sluţeb. V současné době vznikají ověřovací studie. 

Tiskárny Florenc, Staré Město, Praha 1 

Administrativní komplex s kapacitní garáţí 640 aut, vázaný na koordinaci se záměry transformace Masarykova 
nádraţí, zejména dopravní řešení ulice Na Florenci. V současné době vznikla ověřovací studie. 

Blok Koruna, Nové město, Praha 2 

Kapacitní přestavba stávajících historických objektů pro obchodní komplex, včetně vnitřní pasáţe zahrnující 
zahradu paláce Sylva Trouca (Savarin), pod kterou budou budovány garáţe a nad kterou bude skleněná střecha 
dvorany. V současné době vznikla ověřovací studie a prověření EIA. 

Depozitář Národní knihovny, Hostivař, Praha 15 

Vzhledem k problémům s výstavbou nové budovy Národní knihovny bylo rozhodnuto o výstavbě depozitáře 
v několika etapách dle potřeby. V 1. etapě vznikne moderní depozitář pro Národní konzervační fond, rozšířené 
digitalizační pracoviště pro Novodobé fondy a sluţby. V současné době vydané UR (2010) pro I. etapu. 

Ţiţkovská lávka, Ţiţkov, Praha 3  

Visutá lávka pro cyklisty a pěší nad hladinou zástavby, spojující vrchy Parukářka a Vítkov. Ideový záměr. 

Lávka na Štvanici, Karlín, Holešovice, Praha 8, 7 

Lávka pro cyklisty a pěší, významné propojení rekreačních ploch Štvanice do nábřeţní polohy Karlína a s přímou 
vazbou ke vstupu do holešovické trţnice. Prověřena soutěţí a ověřovací studií. 

Stadion Slavia, Vršovice, Praha 10  

Nový víceúčelový krytý (hokejový) stadion v areálu Slavia. Ověřovací studie. 

Ústřední vojenská nemocnice, Střešovice, Praha 6 

PPP projekt na výstavbu vstupní budovy, ubytovny pro zaměstnance s 240 lůţky, tříhvězdičkového hotelu se 130 
dvoulůţkovými pokoji, konferenčními prostory (300 míst),  regeneračním a kondičním bazénem (25 m),  300 
parkovacími  stání a dalšími sluţbami.   

Vinohradská fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10, jihovýchodní část areálu nemocnice 

Výstavba pavilonu Traumacentrum  - záměr  výstavby funkčně uceleného moderního zdravotnického zařízení, které 
soustředí do jednoho komplexu budov klinická pracoviště Traumacentra FN KV v současné době rozmístěná 
v několika pavilonech nemocnice, a to pro zefektivnění a zmodernizování jeho provozu. Rozsáhlý komplex 
vzájemně propojených objektů s dominantními 10 ti podlaţními výškovými objekty lůţkových část. Zpracována EIA. 

Geopark Troja, Troja, Praha 7 

Projekt Geopark Troja se nedotkne pouze území MČ Praha - Troja, ale celého území trojské kotliny MČ Praha 6, 7 
a 8.  Záměr představuje dotvoření  celoměstsky rekreačně a turisticky atraktivního prostoru s plánem osvěty 
a vzdělávání (naučná stezka, informační centrum, management), koordinace sídlících organizací (ZOO, Botanická 
zahrada, Galerie hl. m. Prahy, Loděnice USK, sportovních klubů a občanských sdruţení) a stávající obytné funkce, 
včetně doplnění potřebného vybavení. V současné době se připravuje ověřovací studie. 

V současné době lze mezi aktuální celoměstské záměry zahrnout i některé záměry, zatím bez rozhodnutí 
o lokalizaci a pouze výjimečně ověřované. 

Sem patří zejména pavilon pro Muchovu Slovanskou epopej, jehoţ umístění je jako jedna z moţných příleţitostí 
v současné době ověřováno na severní hraně Vítkova. Dlouhodobě chybí odpovídající koncertní síň, nebo 
fungující mediální park, lokalizaci postrádají výrobní dílny Národního divadla.  

Významným záměrem navazujícím na  koncepci územního plánu je lokalizace a vytvoření „Zeleného pásu“ 
hl. m. Prahy, který by měl vzniknout ve spolupráci se Středočeským krajem a vytvořit tak podmínky pro uchování 
rekreačního zázemí i charakteru příměstského území a přispět k zamezení rozrůstající se suburbanizace.   

Vývoj od r. 2008 

Byl zpracován koncept územního plánu a probíhá jeho projednání. Koncept přináší některé změny v koncepci 
a přináší moţnost stanovit nové principy vývoje území. Proces projednání otevírá prostor diskusi o nových 
záměrech. Potenciál územního plánu se konceptem zvyšuje zejména na přestavbových plochách a částečně 
i na plochách rozvojových pro zástavbu a zeleň. 

Patrný je výraznější nárůst projektové přípravy jednotlivých lokalit vzhledem ke zvýšenému podíl vydaných UR, 
ale sniţující se podíl záměrů prověřovaných v procesu EIA, který můţe souviset s typem připravovaných záměrů. 

Pozastaven byl příjem nových změn územního plánu v souvislosti s přípravou nového územního plánu, zadání 
změn poslední 8. vlny jiţ nebyla projednána, bylo pouze doporučeno vyuţít podněty k zapracování do konceptu ÚP. 
Pokračuje dále projednání celoměstsky významných změn. 
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Schéma Vybrané záměry urbanistické - fáze záměru– fáze záměru  
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Schéma Vybrané urbanistické záměry - zařazení záměru dle UAP vybrané záměry urbanistické 
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Významné záměry dopravních tras a ploch 

Významnou sloţku záměrů na provedení změn představují záměry dopravních tras a ploch. V rámci územně 
analytických podkladů byly vybrány pouze celoměstsky nejvýznamnější záměry, které jsou podloţeny buď 
pravomocným správním rozhodnutím, jsou v procesu přípravy nebo jsou celostátně sledované (např. trasy VRT). 
Celkem je v rámci ÚAP uvedeno 49 záměrů dopravní infrastruktury. 

Záměry jsou podle druhu dopravy rozděleny na kategorie:  

 silniční doprava, 

 ţelezniční doprava, 

 MHD - metro, tramvajová doprava, 

 letecká doprava, 

 záchytná parkoviště P+R. 

Dle pokročilosti přípravy jsou záměry rozděleny na: 

 záměry v realizaci,  

 záměry s vydaným územním rozhodnutím,  

 záměry ve fázi územního řízení,  

 záměry v procesu EIA,  

 záměry ve fázi změny ÚP SÚ HMP,  

 záměry vybrané ostatní. 

Silniční doprava 

Mezi vybrané záměry týkající se silniční dopravy jsou v rámci ÚAP prioritně uvedeny tyto rozestavěné a k výstavbě 
připravované úseky komunikací: 

Praţský okruh, který po svém zprovoznění významným způsobem přispěje ke zlepšení dopravní situace 
na komunikační síti města odvedením tranzitní dopravy mimo hustě zastavěné území Prahy, po okraji města 
rozvede vnější zdrojovou a cílovou dopravu a umoţní téţ realizaci části vnitroměstských dopravních vztahů mezi 
okrajovými částmi Prahy.  

Městský okruh, který po dokončení chybějících úseků umoţní převedení značné části vnitroměstských dopravních 
vztahů po technicky vybavené trase s vysokým podílem tunelových úseků převáţně mimo centrum města. 

Záměry celoměstsky významných radiálních komunikací (Radlická radiála, Břevnovská radiála), které umoţní 
převedení části radiálních vnitroměstských vztahů na technicky vybavené trasy s výrazným podílem tunelových 
úseků, a Libeňská spojka, která představuje převáţně tunelový úsek komunikace propojující ulici Libereckou 
u Vychovatelny s Městským okruhem u Balabenky. Pro územní rezervu v územním plánu se ověřuje zpřesnění 
trasy chybějícího úseku Vysočanské radiály.  

Mezi záměry pro město významných komunikací jsou v rámci ÚAP vybrány i další komunikace, např. přeloţka 
silnice I/12 mezi Praţským okruhem u Běchovic a Úvaly, Vestecká spojka, přeloţka ulice Komořanské s napojením 
na nadřazený komunikační systém, komunikační propojení Evropská - Svatovítská, chybějící úsek Jinočanské 
spojky, východní obchvat Písnice. 

Z hlediska realizace nejvýznamnějších komunikací v Praze, tj. obou okruhů, bude Praţský okruh po otevření úseku 
D1-Vestec-Lahovice-Slivenec v září 2010 zprovozněn v rozsahu 41 km, tj. 50 % z jeho předpokládané délky 
cca 82,7 km, Městský okruh je zprovozněn v rozsahu 17,6 km, tj. 54 % z jeho celkové předpokládané délky 
cca 32,3 km.  

Stav přípravy jednotlivých dosud nezrealizovaných úseků Praţského okruhu (Silničního okruhu kolem 
Prahy - SOKP) je následující: 

Stavba SOKP  č. 511, úsek Běchovice – D1 

Proti územnímu rozhodnutí na stavbu č. 511 SOKP bylo podáno odvolání z důvodu nesouhlasu s vyhlášením 
ochranných hlukových pásem. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v lednu 2010 vrátilo územní rozhodnutí zpět 
na MHMP k novému projednání a zrušilo poţadavek vydání územního rozhodnutí na hlukové ochranné pásmo. 
Následně (na základě poţadavku stavebního odboru MHMP) ŘSD ČR doplnilo ţádost o územní rozhodnutí o další 
poţadované podklady a předpokládá se pokračování procesu územního řízení. 

 

Stavba SOKP  č. 518, úsek Ruzyně – Suchdol 

Územní rozhodnutí na stavbu č. 518 SOKP je v současné době v důsledku odvolání postoupeno nadřízenému 
orgánu – Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k rozhodnutí o přijetí či zamítnutí námitek proti územnímu 
rozhodnutí.  

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2010, č. j. 8 Ao 2/2010 - 644, www.nssoud.cz, jímţ bylo 
opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým byly vydány Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, zrušeno 
v části textového i grafického vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené v části 10.1.1. jako 
stavba číslo Z/502 s označením „Praţský okruh (SOKP), úsek Ruzyně Březiněves“, nastala nová situace. 
V rozsudkem dotčeném území je nutno aplikovat ustanovení stavebního zákona §54, odst. (5), z něhoţ vyplývá, 
ţe do doby, neţ obec uvede do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZUR), 
nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou s touto dokumentací v rozporu. 

Stavba SOKP č. 519, úsek Suchdol – Březiněves 

Územní rozhodnutí na stavbu č. 519, úsek Suchdol – Březiněves je zrušeno. 

Ţelezniční doprava 

Přestavba ţelezničního uzlu Praha v současné době probíhá, část staveb je ve fázi realizace (rekonstrukce ţst. 
Praha hl. n.), část v různém stupni přípravy (úseky Praha Bubny – Praha Holešovice, Praha Běchovice – Úvaly). 
Pouze pokračující modernizace a optimalizace tratí spolu s rozvojem zastávek a dodrţování standardu kvality 
(interval, kultura zastávek i ţelezničních vozidel, informace) a realizace uceleného linkového systému můţe zaručit 
plné rozvinutí potenciálu ţelezniční dopravy na území Prahy. Modernizace trati Praha – Kladno bude znamenat 
zkvalitnění příměstské ţelezniční dopravy v tomto směru (zkrácení cestovní doby a zvýšení počtu spojů) a odstraní 
absenci kolejového propojení letiště Ruzyně s centrální oblastí města.  

Na trati Praha hlavní nádraţí – Praha Smíchov se připravuje optimalizace Nuselským údolím s novou zastávkou 
Výtoň, rekonstrukce nádraţí Smíchov a řešení přemostění v oblasti Výtoně. 

V rámci zdvoukolejnění trati bude realizováno mimoúrovňové kříţení v Libni a při přestavbě ţst. Malešice dojde 
k vybudování zastávky v prostoru Depo Hostivař. 

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany bude řešit rekonstrukci trati do normového stavu, zajistí 
spolehlivý provoz s potřebnou kapacitou. Stavba je v souladu se sledovanými záměry Ţelezničního uzlu Praha 
a Středočeského kraje. Vzniká z potřeby zajistit v rámci moţností maximální kapacitu trati, především v úseku 
Praha – Lysá nad Labem pro očekávané navýšení regionální dopravy. 

Cílem záměru Bystřická přeloţka, Praha – Benešov, nové ţelezniční spojení je v souladu se zásadami územního 
rozvoje zajištění kapacitního ţelezničního spojení na trase Praha – Linec a nabídka dostatečné kapacity 
pro nákladní vlaky. Na území Prahy bude trať zaústěna do ţst. Praha Zahradní město s odbočnou větví do ţst. 
Praha Hostivař pro umoţnění nákladní dopravy. 

Dle platného územního plánu budou do ţelezničního uzlu Praha ve výhledu kromě stávajících tratí zaústěny 
i vysokorychlostní tratě (VRT) od severu (SRN), východu (směr Brno/Rakousko) a západu (směr Plzeň/SRN). 
Vzhledem ke značné investiční náročnosti a mezinárodní povaze je předpokládaný časový horizont vzdálený, vyjma 
vyuţití etapových úseků pro potřeby segregace segmentů dopravy nebo vytvoření parametricky kvalitnější alternativ 
stávajících tratí. Tyto VRT jsou do záměrů v rámci ÚAP zahrnuty s ohledem na mezinárodní význam. 

MHD – metro, tramvajová doprava 

Zkvalitnění a rozvoj systému veřejné dopravy na území města patří mezi prioritní cíle, které by měly přispět k vyšší 
kvalitě ţivota obyvatel města a patří k důleţitým předpokladům při prosazování stále přísnějších omezujících 
opatření vůči individuální automobilové dopravě v Praze. 

Mezi vybrané záměry týkající se městské hromadné dopravy jsou v rámci ÚAP uvedeny tyto: 

Prodlouţení trasy A metra – úsek Dejvická – Motol – Ruzyně, které nabízí novou kvalitu dopravní obsluhy 
severozápadního sektoru Prahy. Tento záměr je ve výstavbě. 

Trasa D metra – úsek Náměstí Míru – Písnice by měla přispět ke zlepšení vazeb části jiţního sektoru města 
s oblastí rozšířeného celoměstského centra. 

Sledováno je další rozšíření tramvajové sítě města, mezi připravované patří úsek Barrandov – Holyně a prodlouţení 
tramvajové tratě do Podbaby. Mezi připravované nové úseky tramvajových tratí je dále zařazen úsek přes nový 
most z Holešovic do Troje.  
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Letecká doprava 

Významný rozvoj letecké dopravy v Praze, zejména na letišti Ruzyně, klade nové nároky na uspořádání dráhového 
systému ruzyňského letiště, které by zmírnilo z celoměstského hlediska negativní dopady leteckého provozu 
na silně urbanizované území města.  

Mezi vybrané záměry týkající se letecké dopravy je v rámci ÚAP uveden záměr nové paralelní vzletové a přistávací 
dráhy 06R/24L. 

Záchytná parkoviště P+R 

Systém záchytných parkovišť P+R sniţuje počet radiálních cest individuální automobilové dopravy do oblasti 
rozšířeného celoměstského centra a přispívá tak ke zmírnění negativních vlivů dopravy na obyvatele města. 

Mezi vybrané záměry týkající se rozvoje systému záchytných parkovišť jsou v rámci ÚAP uvedeny záchytné 
parkoviště P+R Zličín a zkapacitnění záchytného parkoviště P+R Skalka I, u nichţ bylo poţádáno o posouzení vlivů 
záměru na ţivotní prostředí. Rozvoj systému záchytných parkovišť počítá s výrazným rozšířením nabídky i kapacity 
záchytných parkovišť, další lokality nejsou v ÚAP uvedeny z důvodu kriterií uvedených v úvodu. Záměry dopravní 
infrastruktury, stejně tak jako všechny ostatní záměry, jsou zobrazeny ve výkrese č. 3. 

Vývoj záměrů dopravních tras a ploch od r. 2008 

V rámci územně analytických podkladů jsou i nadále vybrány pouze celoměstsky nejvýznamnější záměry, které 
se nacházejí ve výše zmíněných fázích přípravy.  

Ve sledovaném období (2008-2010) byly některé významné dopravní stavby dokončeny (Nové spojení, úsek 
Praţského okruhu Slivenec – Lahovice – Vestec – Jesenice – D1), některé se realizují (prodlouţení metra v úseku 
V.A  Dejvická – Motol).  

Významné záměry tras a ploch technické infrastruktury 

Stejně jako u záměrů dopravní infrastruktury jsou i u záměrů technické infrastruktury vybrány pouze celoměstsky 
nejvýznamnější záměry, které jsou v reálné fázi přípravy. Celkem je uvedeno 48 záměrů technické infrastruktury.  

 Záměry jsou podle oboru technické infrastruktury na kategorie:  

 zásobování vodou, 

 kanalizace, 

 vodní toky, 

 protipovodňová opatření, 

 zásobování teplem, 

 zásobování plynem, 

 ropovody a produktovody, 

 zásobování elektrickou energii. 

Dle pokročilosti přípravy jsou záměry rozděleny na: 

 záměry s vydaným územním rozhodnutím,  

 záměry ve fázi územního řízení,  

 záměry ve fázi změny ÚP,  

 vybrané ostatní záměry. 

Zásobování vodou 

Obnova vodovodních řadů VDJ Chodová – Kyjský uzel a zdvojení vodovodních řadů DN 1200 mezi VDJ Chodová 
a manipulační komorou Košík. Tento záměr slouţí k posilnění a zkapacitnění VDJ Kozinec, jehoţ kapacita 
je v současné době vyčerpána. VDJ Kozinec slouţí k zásobování pitnou vodou silně se rozvíjející zástavby 
v jihovýchodní části Prahy (nad rámec platného ÚP SÚ HMP). 

Stávající nadřazený vodovodní řad DN 600 prochází z VDJ Kopanina do Berouna územím Stodůlek a Třebonic. 
Přeloţka berounského vodovodního řadu se navrhuje do souběhu se stávajícím řadem DN 1200, který je veden 
z VDJ Radotín II do VDJ Kopanina. Důvodem přeloţení berounského řadu je uvolnění stavebních ploch 
pro rozvíjející se výstavbu Západního Města.  

Návrh nadřazeného vodovodního řadu DN 1000 (DN 800) z  VDJ Jesenice II pro posílení vodovodní sítě 
v jihovýchodní části Prahy, kde v současnosti probíhá mohutná výstavba (nad rámec platného ÚP SÚ HMP). 

Zásobování pitnou vodou plánované výstavby v lokalitách Smíchova, Košíř, Radlic a Motola bude zabezpečovat 
i nově navrhovaný vodojem Pomezí (objem 4000 m

3
), vodojem bude umístěn v Košířích při ulici Na Pomezí.  

Pro rozvoj Lipenců je navrhován vodojem Lipence I (objem 3000 m
3
), který je situován v Lipencích při ulici 

Na Lhotkách. 

Kanalizace 

Rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově je vyvoláno nedostatečnou kapacitou 
čistírny pro výhledový stav počtu obyvatel na území hl. m. Prahy a především nedostatečnou kvalitou vyčištěné 
odpadní vody vypouštěné do Vltavy, která nesplňuje parametry závazné pro všechny země EU. Tento záměr má jiţ 
vydané územní rozhodnutí. 

Rozšíření ČOV a ČKV Letiště Ruzyně – Jih (3. etapa) je záměr s vydaným územním rozhodnutím. Tento záměr 
má slouţit pro potřeby Ruzyňského letiště z důvodu jeho rozvoje. 

Ve fázi změny územního plánu se nachází záměr prodlouţení kanalizačního sběrače „G“ do Uhříněvsi, který 
umoţní plánovanou rozsáhlou urbanizaci Prahy 22, která je v současné době s ohledem na zcela přetíţenou lokální 
ČOV v Uhříněvsi vyloučena. Po uvedení sběrače do provozu bude lokální ČOV zrušena a veškeré odpadní vody 
budou z této oblasti odvedeny do ÚČOV. 

Ve fázi změny územního plánu se nachází záměr prodlouţení kanalizačního sběrače „H“ do Běchovic, který umoţní 
odvedení odpadních vod z Běchovic a Újezda nad Lesy do ÚČOV a následné zrušení lokálních ČOV ve zmíněných 
oblastech. 

Druhá větev sběrače Folimanka, vedená na pravém břehu Botiče vyřeší do budoucna nedostatečnou kapacitu 
stávajícího sběrače vedeného podél levého břehu Botiče.  

Druhá větev kmenové stoky B vyřeší do budoucna problémy s úsekem této stoky v Holešovicích, která je vedena 
podél levého břehu Vltavy a v důsledku nedostatečného spádu se zanáší sedimentem. 

Prodlouţení kanalizačního sběrače „P“ z Řeporyjí do Třebonic umoţní odvedení odpadních vod z Třebonic 
do ÚČOV a jeho význam bude ještě posílen po zahájení výstavby Západního Města. 

Prodlouţení modřanského sběrače „A2“ umoţní odvedení odpadních vod z  Cholupic a Točné (dosud 
bez kanalizace) do ÚČOV. Výstavba lokální ČOV Cholupice, předpokládaná v ÚP SÚ HMP, se nebude realizovat. 

Štolový přivaděč do Drastů o celkové délce 9 km je navrţen za účelem vymístění kalového hospodářství ÚČOV 
ze stávající lokality na Císařském ostrově.  

Výstavbou podzemních záchytných nádrţí na území hl. m. Prahy se zlepší kvalita vody ve Vltavě a jejích přítocích. 
V současné době je deštěm zředěná odpadní voda vypouštěna z odlehčovacích komor do recipientu 
bez jakéhokoliv čištění. Po vybudování záchytných nádrţí bude tato odpadní voda akumulována v podzemních 
nádrţích a po skončení deště bude objem nádrţe přečerpáván zpět do stokové sítě. Tímto způsobem se zabrání 
vnášení nečistot do všech vodních toků na území hlavního města Prahy. 

Vodní toky 

Zvýšení kapacity koryta v oblasti Rohanského ostrova a revitalizace území. V území vymezeném vybudovanou linií 
protipovodňové ochrany, stávajícím pravým břehem Vltavy, areálem betonárky TBG Metrostav s.r.o. a hranou 
bazénu libeňského přístavu budou provedeny terénní úpravy spočívající ve sníţení úrovně terénu a vybudování 
dolního obtokového ramene Vltavy a parková a krajinářská úprava. Tento záměr má jiţ vydané územní rozhodnutí. 

Revitalizace Řepského potoka. Stavba, s vydaným územním rozhodnutím, spočívá v obnově a revitalizaci části 
zmíněného vodního toku. 

Propojení Berounky a Krňáku je navrţeno pro posílení průtoků v Lipanském potoce a v přírodní památce Krňák, 
tím i zvýšení samočistící schopnosti toku. Pro tento záměr nechalo OOP MHMP zpracovat studii proveditelnosti. 

Retenční nádrţ N7 na Dalejském potoce je jedno ze strukturálních protipovodňových opatření, resp. jedna z investic 
vodohospodářské infrastruktury, při realizaci rozvoje Západního Města. Neexistence této retenční nádrţe by mohla 
vést k ohroţení stávající zástavby v  Řeporyjích lokálními záplavami při přívalových sráţkách. 

Retenční nádrţ na Košíkovském potoce je situována na výtoku ze zatrubnění tohoto toku. Vlivem zahušťování 
výstavby v lokalitách Chodov, Chodovec a Jiţní Město dochází při významných dešťových událostech na konci 
trubního vedení k tlakovému proudění s turbulencí a obrovskou unášecí silou, která devastuje i těţké opevnění 
Košíkovského potoka a materiál odnáší korytem dále po toku, coţ sebou nese řadu negativní jevů. Aby bylo moţné 
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v povodí tohoto toku umoţnit další rozvoj, rozhodl se správce toku pomocí retenční nádrţe stabilizovat průtokové 
poměry v korytě. 

Suchý poldr na Libeřském potoce, resp. Na Hvězdárně má zachycovat přívalové sráţky z rozvíjející se výstavby 
v lokalitě Na Hvězdárně a okolí tak, aby nedocházelo při těchto sráţkách k zatápění nemovitostí na náměstí 
Chuchelských bojovníků a v jeho okolí. 

Retenční nádrţe na Běchovickém a Blatovském potoce jsou potřebné, protoţe území v povodí těchto toků 
je tvořeno těţkými jílovitými zeminami s vysokou hladinou podzemní vody. Jde o území s malým retenčním 
potenciálem, kde jiţ současný stav způsobuje zaplavování stávajících nemovitostí  zejména v Běchovicích. 
Pro plánovaný rozvoj je nezbytné vytvořit další retenční objemy v povodí. 

Suchý poldr Zličín je jedno ze strukturálních protipovodňových opatření pro plánovaný rozvoj lokalit Sobín a Zličín.  

Protipovodňová opatření 

Dosud nerealizované protipovodňová opatření na Vltavě ve Velké Chuchli. Ve fázi územního řízení se nachází 
poslední stavba uceleného systému protipovodňové ochrany hl. m. Prahy, navrţená na průtoky ze srpna 2002, 
zajišťovaná městem.  

Zásobování teplem 

Tepelný napáječ TN Libeň – Holešovice dimenze 2 x DN 500 je veden přes Vltavu do tepelného zdroje Teplárna 
Holešovice. TN bude slouţit k zásobování teplem rozsáhlé nové výstavby v oblasti Bubny – Zátory, Prague Marina 
aj. a k přepojení stávajících parních odběrů soustavy CZT Holešovice na rozvody horkovodní (Praţskou 
teplárenskou soustavu). Tento záměr má jiţ vydané územní rozhodnutí. 

Propojení soustav CZT Jihozápadního Města – propojení lokálních soustav CZT na sídlištích Řepy, Stodůlky, 
Luţiny, Nové Butovice a Velká Ohrada. Napojení této propojené soustavy na společný kogenerační zdroj, který by 
zajišťoval základní dodávku tepla do soustavy včetně nové zástavby Západního Města, není zatím dořešeno. 

Zásobování plynem 

Přeloţky VTL plynovodů v k. ú. Pření Kopanina, Ruzyně, Nebušice, Čimice, Bohnice, Březiněves jsou vyvolány 
stavbami Praţského okruhu č. 518 Přední Kopanina - Suchdol a č. 519 Suchdol – Březiněves.  Navrţeny jsou tak, 
aby bylo minimalizováno omezení uţívání pozemků podél Praţského okruhu. 

Jde o tyto stavby:  

 Přeloţka plynovodu VTL Ruzyně – Přední Kopanina 

 Přeloţka plynovodu VTL Suchdol 

 Přeloţka plynovodu VTL Bohnice – Čimice 

 Přeloţka plynovodu VTL Březiněves – Ďáblice 

Ropovody a produktovody 

Přípoloţ ropovodu Druţba DN 500, který bude realizován v souběhu se stávajícím ropovodem DN 500 
ve vzdálenosti cca 5 m. 

Zásobování elektrickou energií 

Záměr s vydaným územním rozhodnutím kabelové vedení TR Pankrác – TR Karlov by měl přispět k zlepšení 
zásobování centra Prahy a Smíchova a zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie. 

Nová nadzemní vedení 110 kV budou umoţňovat rozvoj oblastí Újezda, Křeslic a Pitkovic. Vybuduje se nové 
vedení z TR Chodov přes navrhovanou TR Uhříněves do TR Měcholupy. Dále je navrhováno vedení 110 kV TR 
Malešice – TR Měcholupy – TR Běchovice, do kterého bude zasmyčkována nově navrhovaná TR Dubeč 
a následně bude moţno zrušit stávající vedení TR Jih – TR Měcholupy.  

Nově navrhovaná TR Rohanské nábřeţí, připojená kabely 110 kV, by měla zlepšit zásobování centrální části Prahy. 

Pro zlepšení zásobování Prahy elektrickou energií se rozšíří stávající transformovna Sever 110/22 kV 
o transformovnu 400/110 kV. Navrhovaná TR 400/110 kV Sever bude připojena nadzemním vedením 400 kV 
ke stávajícímu nadzemnímu vedení 400 kV V410. Dosud je Praha napájena z transformoven 400/110 kV 
umístěných na jihu a západě Prahy. Dále je navrhováno rozšíření stávající transformovny 400/110 kV Řeporyje 
o nově plánované vedení 400 kV z TR Výškov. 

Vzhledem k nové výstavbě dojde k přeloţkám částí nadzemních vedení 110kV v oblastech Letňan, Proseku, 
Červeného Vrchu a Suchdola. 

Záměry technické infrastruktury, stejně tak jako všechny ostatní záměry, jsou zobrazeny ve výkrese č. 3. 

Vývoj záměrů tras a ploch technické infrastruktury od r. 2008 

V rámci územně analytických podkladů jsou i nadále vybrány pouze celoměstsky nejvýznamnější záměry, které 
se nacházejí ve výše zmíněných fázích přípravy.  

Ve sledovaném období (2008 -2010) byly dokončeny nebo jsou před dokončením ucelené části protipovodňové 
ochrany v Troji, Radotíně a Zbraslavi.  

V oblasti zásobování teplem byla realizována výstavba tepelného napáječe TN Vysočany – Libeň.  

Z projektů v oblasti zásobování elektrickou energií byl uveden do provozu tunel pod Vltavou, ve kterém je uloţen 
kabel 110 kV spojující TR Smíchov a TR Karlov.  Dále byla zprovozněna nová TR Pankrác, napájená kabelem 110 
kV z TR Lhotka.  
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Schéma Vybrané záměry dopravní infrastruktury vybrané záměry dopravní infrastruktury  
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Schéma Vybrané záměry technické infrastruktury vybrané záměry technické infrastruktury
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PROBLÉMY K ŘEŠENÍ – ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PŘÍPRAVA 

Mimo kompetenci územního plánování 

 Soudní spory mířené proti územnímu plánu i zásadám územního rozvoje narušují integritu dokumentů 
a způsobují nejistotu při rozhodování v území 

 Pořizování změn stávajícího územního plánu (přestoţe se jedná o tzv. celoměstsky významné) současně 
s přípravou nového územního plánu komplikuje přípravu tohoto koncepčního dokumentu 

 Velký počet ţádostí o změnu územního plánu. 

 Velký počet schválených změn územního plánu. 

 Rozšiřování zastavitelného území změnami územního plánu (34 % schválených změn v letech 2000-2005, 
41 % v letech 2006-2010). 

 Preference změn územního plánu z nezastavitelných území na zastavitelné před transformacemi v rámci 
zastavitelných ploch 

 Výrazné zvyšování míry vyuţití území prostřednictvím úprav územního plánu. 

 Pokračující tlak na změny rozvojových ploch veřejného vybavení pro jiné funkce. 

 Dlouhá doba projednání regulačních plánů, nejednoznačné postoje a nerozhodnost při schvalování mající vliv 
na malý počet schválených regulačních plánů. 

 Špatná perspektiva dokončení rozpracovaných regulačních plánů. 

 Stále nezajištěné potvrzení aktuálnosti vybraných urbanistických studií. 

 Nezapsání vybraných urbanistických studií do evidence územně plánovací činnosti obcí. 

 Dlouhá doba pořizování urbanistických studií způsobující jejich rychlé zastarávání. 

 Nedostatečné zohledňování urbanistických (územních) studií při rozhodování v území. 

 Malé vyuţívání zastavovacích podmínek stavebními úřady. 

 

 

Doporučení pro územní plán 

 V rámci nového územního plánu vymezit území, ve kterých je prověření změn jejich vyuţití územní studií 
podmínkou pro rozhodování, včetně určení lhůty pro jejich pořízení. 

 V rámci nového územního plánu zváţit vymezení území s podmínkou zpracování regulačního plánu. 

 

 

 

 

 

 
  



 

Územně plánovací příprava 

 
 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy  2010 324 

Odkazy na jevy ÚAP (seznam jevů, které se dané kapitoly dotýkají) 

Číslo Název 

A118 Jiné záměry  

A118/01 Území s velkým rozvojovým potenciálem 

A118/03 Záměry na provedení změn v území 

A118/04 Vybraná ÚR 

A119 Další dostupné informace, např.  

A119/01 Územně plánovací podklady - územní a urbanistické studie 

A119/02 Ostatní podklady a ověřovací studie zpracované URM 

A119/03 Územně plánovací dokumentace 

A119/13 Stavební uzávěry 

 

Odkazy na výkresy (seznam výkresů, které se dané kapitoly dotýkají) 

Číslo Název 

1 Hodnoty území 

2 Limity vyuţití území 

3 Záměry na provedení změn v území 

5 Širší vztahy 

10 Územně plánovací příprava 

 

Indikátory (seznam indikátorů, které se dané kapitoly dotýkají) 

Číslo Název 

28 Podíl naplněnosti rozvojových ploch územního plánu s převahou bydlení 

29 Rozloha změn ÚP měnících nezastavitelné území na zastavitelné 

30 Podíly počtu změn územního plánu podle druhu zastavitelnosti území 

31 Podíly počtu změn ÚP podle typů funkčního vyuţití 

38 Počet zpracovaných podrobných UPP a UPD 

39 Rozloha území se zpracovanou podrobnou UPP a UPD 

40 Rozsah stavebních uzávěr 

 

Přílohy 

Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území, Územně analytické podklady hlavního města 
Prahy, URM, Praha, 2010 
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Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, ÚRHMP, 1999 ve znění platných změn a úprav 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy, URM, 2008 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, URM, 2009 

Koncept Územního plánu hl. m. Prahy, URM, 2009 

Urbanistické a územní studie uvedené v příloze 

Regulační plány uvedené v příloze 

Reference 

Zastavovací podmínky a další podkladové materiály uvedené v příloze 

Databáze EIA pro aktualizaci Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. A - 78, spol.s.r.o. - Ing. arch. Jan Malec, 
2010 

Morkus, J.: Územní studie v podmínkách Prahy - disertační práce, Praha, 2010 

Magistrát hl. m. Prahy - odbor územního plánu, URL: magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj  

Evidence územně plánovací činnosti obcí, Ústav územního rozvoje Brno, URL: www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


