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A.         CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
 
A.1. Účel zpracování 
Zastavovací podmínky  pro lokalitu Střelničná, Na Pěšinách, U Měšťanských škol, k. ú. Kobylisy,   byly 
zpracovány na žádost Městské části Praha 8  jako územně plánovací podklad (regulativy využití území), 
který bude sloužit stavebnímu úřadu pro upřesnění územně plánovací činnosti.  

Použité podklady:  

• Vydaná územní rozhodnutí a vyjádření   
• Historické mapy  

 
Průběh zpracování 
Zastavovací podmínky byly zpracovány v několika fázách, koncept v listopadu 2006, z projednání vzešla 
řada připomínek zejména k možnosti pokračování zástavby v západním oblouku ulice U Školské 
zahrady. Z tohoto důvodu byl připraven doplněk zastavovacích podmínek - duben 2006, ve kterém byly 
variantně ověřeny prostorové dopady případné zástavby v lokalitě a navrženy nejvhodnější úpravy a 
regulace. Po projednání s MČ a veřejném vystavení, bylo doporučené řešení zapracováno do návrhu – 
říjen 2006, který byl dílče projednán a připomínky zapracovány do čistopisu. 

 
A.2. Lokalizace a vymezení řešeného území 
Řešené území se nachází v katastrálním území Kobylisy ( MČ Praha 8 ). Severozápadní  hranici 
vymezuje  komunikace Klapkova, severní hranici ulice Střelničná a  část ulice U Školské zahrady, která 
je zároveň i východní hranicí.  Dále řešené území zahrnuje sportovní  areál Sokola s přechodem 
k lesoparku,  a směrem na jih je hranice lokality vymezena ulicí Na Pěšinách.  

Celková rozloha řešeného území 97 680 m2. 

Vymezení řešeného území je patrné z výkresu A1 „Ortofoto s vymezením řešeného území“. 

 
A.3.   Širší vztahy  
Základní živoucí tepnou městské čtvrti je ulice Klapkova, zde se soustřeďují hlavní komerční aktivity,  
jsou zde hlavní lokální cíle vázané na zastávky tramvají a nově na stanici metra Kobylisy. Původní 
zástavba byla nově formována do blokové struktury, která je základní strukturou navazující na jih k ulici 
Zenklově. Významnou atraktivní funkcí v území je plavecký areál uzavírající z jihu řešené území a 
tvořící okraj ulici Na Pěšinách, která pokračuje směrem na jih dále pod svahy přírodní památky 
Okrouhlík.  

Ze severu tanguje řešené území dopravní tepna  a obslužná páteř celé čtvrti ulice Střelničná, kde jsou 
další přestupní cíle autobusové dopravy. Významné administrativní objekty statistického úřadu a 
Interpolu a dalších firem, spolu s navazujícím komplexem výzkumných ústavů definují místo jako 
centrální oblast severní terasy. Tento atraktivní charakter ovlivňuje i podobu a výraz řešené návršní 
polohy , která je příkladem kultivovaného městského prostředí.  

  
A.4.   Majetkoprávní vztahy 
Majetkoprávní vztahy byly zpracovány pomocí aplikace T-WIST-REN z datových souborů informačního 
systému katastru nemovitostí (ISKN) a datových souborů Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, 
k datu 10.2005. Vlastnictví je členěno do skupin zahrnujících orgány, instituce a další zařízení státu; 
obec hl. m. Prahu; církevní organizace; právnické a fyzické osoby a pozemky ve spoluvlastnictví. 

Vlastnictví malého podílu pozemků nebylo zjištěno. 

Obytná zástavba je zcela ve vlastnictví fyzických osob,větší část území patří do vlastnictví obce hl.m. 
Prahy.  

Přehled vlastnictví vyjadřuje výkres A3 „ Majetkoprávní vztahy“. 

Výpisy z katastru jsou k nahlédnutí na ÚRM. 

 

A.5. Limity území a závazné prvky 
 ÚPn SÚ hl. m. Prahy – závazné prvky 

• dle výkresu č. 4– funkční vymezení ploch je řešené území určeno pro funkci  čistě obytnou  
(OC),  smíšené městského  typu  (SVM) , mateřské základní a středí školy (VVS), zdravotnictví a 
sociální péče (VVZ) a území sloužící sportu (SP).  

• Koeficient míry využití není v předmětné lokalitě stanoven. 

Území nemá další limity rozvoje. 

 
 

B.      URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
B.1.    Urbanismus 

Vývoj  území 

Řešené území je svojí částí související s ulicí Na Pěšinách součástí původního osídlení, které  začíná již 
v dávných předhistorických dobách. Archeologické nálezy dokládají výskyt téměř všech kultur, lokalita  
byla osídlena téměř nepřetržitě. Sledování starých cest  ukazuje, že zde byla význačná  křižovatka 
dálkových tras.  

Nová zástavba vstoupila do území až na konci 19. a na počátku 20. století v podobě jednotlivých 
dostaveb. Výrazněji pak komponovaným založením  areálu školských zařízení na terénním ostrohu ve 
smyčce ulice U Školské zahrady dle regulačního plánu z 20. let min. století, kde vývoj nebyl dokončen a 
jednotlivé části dosud procházejí proměnou. 

Vývoj do r. 1840 je patrný z výkresu A2 „Historická dokumentace“ 

 
Urbanistická charakteristika lokality. 

Vymezené území zahrnuje dvě zcela odlišné polohy, jihozápadní okraj kobyliských svahů v poloze ulice 
Na Pěšinách s drobnou zčásti původní zástavbou rodinných domů a návršní polohou se založením 
školských areálů a vilové zástavby velkoryse komponovanou podél oblouku ulice U Školské zahrady. 
Území podél ulice Na Pěšinách je součástí původního jádra osídlení, které se rozvíjelo směrem k ulici 
Klapkově. Prostorově prověřované území tvoří západní okraj oblouku ulice „U školské zahrady“. 
Lokalita je výraznou terénní hranou související ve svém východním okraji s přírodní památkou 
Okrouhlík. Hrana je nejen morfologickým předělem a součástí Kobyliských svahů, ale i předělem 
charakterově odlišné  zástavby rozdílných etap vývoje území. 

Ulice „U Školské zahrady“ svým polokruhovým tvarem přirozeně kopíruje terén. Západní část oblouku 
se přímo dotýká strmého svahu a je pohledově výraznou hranou. Ulice se postupně se stáčí dovnitř území 
a v jižní části ponechává prostor náhorní plošiny pro zástavbu, realizovanou formou rodinné vilové 
zástavby. Vnitřní část oblouku je vymezena alejí topolů a zahrnuje areál škol, jejich budovy jsou 
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hlavními dominantami návrší. Zejména zástavba v  severozápadním okraji ulice se bude významně 
uplatňovat v pohledech z centra, z oblasti při Střelničné a přilehlého parku, ale i z lokálního centra, které 
tvoří ulice Klapkova s významnými spádovými aktivitami – metrem a katastrálním úřadem. 

Souvislá zástavba v ulici „Na Pěšinách“, s drobnou parcelací, si zachovala svůj venkovský výraz, ani 
novodobé přestavby a dostavby se nevymykají komornímu prostoru ulice. Ulice je součástí původního 
osídlení, její stopa spolu s původní zástavbou v rozšíření k ulici Klapkově  je patrná v dobových mapách. 
Ulice je charakteristická řadovou drobnou zástavbou převážně rodinných domů o 1. a 2. NP. Zahrady 
domů v strmém svahu nejsou upraveny pro využití, tvoří strmý svah s patrnými skalními výchozy.Jsou 
přirozeným rámcem stávající zástavby a  předělem vymezující prostor  nové regulaci na hraně svahu.  

Z grafického rozboru jsou patrné základní prvky charakterizující lokalitu: reliéf a morfologie, vývojové 
fáze zástavby a založení, forma a struktura zástavby, měřítko parcelace a zástavby, členitost území, 
prostupnost, pohledově významné hrany a dominanty. 

Princip souvislé zelené hmoty vystupující z parkové plochy při Střelničné a provázející zelený svah nad 
ulicí „Na Pěšinách“ a dále navazující na souvislou zeleň Okrouhlíku je spolu s drobnou strukturou 
zástavby a parcelace základními charakteristikami území.  

Charakter území je patrný z výkresu B1 „Prostorová charakteristika lokality“ 

 
Současný stav   

Řešené území tvoří výrazný svažitý přechod mezi jihozápadní částí původních Kobylis a severovýchodní 
náhorní plošinou, která  plynule přechází v novou výstavbu  Ládví .Území je tak ve své hmotové 
substanci dokladem postupného urbanistického vývoje. 

Východní část ulice Na Pěšinách  tvoří původní zástavba vesnického charakteru na rostlém půdorysu,  
spolu s malou návsí – jádrem,  které tvoří otevřený uliční prostor a postupně  přechází v navazující pás 
zeleně, související s přírodní památkou Okrouhlík.  Zástavba  je souvislá, tvořena převážně jedno až 
dvoupodlažními, řadovými rodinnými domy. Výjimkou je třípodlažní objekt s podkrovím ve střední části  
této ulice- v místě rozšířeného uličního prostoru, který je zároveň  jihovýchodním ohybem ulice. 

Zahrady této souvislé zástavby rodinných domků tvoří svažitý terénní přechod, který tak vytváří bohatý 
pás zeleně, který  je oživujícím prvkem v zástavbě. 

Nad tímto pásem zeleně  je náhorní plošina, která na západě svým polokruhovým tvarem přirozeně 
kopíruje terén a  její tvar je zvýrazněn komunikací U Školské zahrady.   

Na jihozápadní  straně této komunikace, v místech kde pokračuje rovný terén, jsou umístěny dva rodinné 
domky a  volné pozemky k možné dostavbě a sportovní plocha Sokola na jižní straně. Celý tento prostor 
uzavírá budova modlitebny spolu s přilehlým dominantním prvkem – zvonicí a pozvolna navazuje na pás 
zeleně.  

Celou vnitřní  část  náhorní plošiny,  vyplňují areály, určené pro školu. Západní   část je plně funkční a 
přes  ulici U Měšťanských škol navazuje areál školní jídelny. Východní část je tvořena solitérní 
zástavbou  polyfunkčních budov s dřevěnou konstrukcí. Tyto budovy jsou dnes   z části nevyužívané a 
devastované. 

Hlavní vstupy  do území jak pro pěší tak automobilovou dopravu  jsou orientovány ze severu a 
severozápadu. V jižním cípu ulice Na pěšinách je prostup pro pěší přes terénní zlom zeleně do jižní 
části náhorní plošiny. Podobný prostup postrádáme v západní části, kde by jeho umístění 
z hlediska přímého pěšího přístupu  od MHD  a ulice Ke koupališti  přímo do střední části areálu 
škol bylo příhodné.   

Současný stav území je patrný z výkresu B2 „ Současné využití území“ a z fotodokumentace B3,B4. 

Návrh 

Návrh urbanistické koncepce reaguje na známé záměry  v území, označuje možnosti dalších dostaveb, 
určuje jejich regulativy a dále označuje možnosti vývoje uličního parteru ve vazbě na šířkové úpravy 
komunikací. 

Řešené území je rozděleno na stabilizovaná území, kde je považován vývoj za ukončený a území 
s navrhovanou regulací - stávající zástavbu s drobnějšími dostavbami, kde je doplněna prostorová 
regulace a dále -  prostorově významné území s nově navrženou zástavbou, kde je regulace podrobněji  
vyjádřena v základním detailu. 

Členění vyjadřuje výkres C3 " Přehledná mapa řešeného prostoru" . 

Stabilizovaná území jsou  urbanisticko- architektonicky dokončená  a nepředpokládáme u nich  
významnější rozvoj. Jde zejména o východní blok domů v ulici Náhorní, areál integrované školy a  areál 
mateřské školy.  Dále  území vymezené areálem  TJ Sokol Kobylisy  spolu se zástavbou  domů při ulici  
U školské zahrady, ukončenou na východě zvonicí  a na západě pěší cestou. 

V plochách se stávajícími  objekty s prostorovou regulací umožňujeme   dorovnat   výšky   objektů, 
případně dílčí dostavby těchto objektů, tak jak určuje stanovená hranice zástavby.   Jde o  západní  blok  
domů  v ulici Náhorní  a  zástavbu  celé východní strany   v ulici Na Pěšinách, kde  doporučujeme 
maximálně  2 nadzemní podlaží + podkroví, zde by dostavby neměly překročit patu svahu. Respektování 
zeleného svahu, který oddělí zástavbu Na Pěšinách a zástavbu v okraji ulice U školské zahrady je pro 
uchování charakteru lokality a úrovně urbanistického založení  významné uchovat . Tvar střechy je 
předepsán sedlový, modelovaný v kontextu navazující zástavby.  

Výjimku tvoří zástavba na pozemcích 500/2, 501, 502. Zde je je navržena, na  místě zdevastovaného 
objektu, nová zástavba. Navržený objekt spolu s penzionem tvoří   v uliční frontě dva výrazné prvky, 
které zdůrazňují okraje oblouku ulice Na Pěšinách. Penzion se obrací do komorního prostoru s parčíkem. 
Objekt na pozemcích 500/2, 501, 502 má specifické postavení, bude se výrazně uplatňovat ze severu v 
ose ulice Na Pěšinách i v ose ulice Ke Koupališti, která je významným vstupním prostorem od stanice 
metra. Věcné břemeno ukládající strpění pěšího průchodu přes uvedené pozemky a nová přeparcelace 
umožní realizovat  i nový nástup od metra do náhorní polohy ulice U Školské zahrady. Nový objekt 
v ulici Na Pěšinách může být řešen atypicky, je mu též umožněno v reakci na stávající parcelaci 
přestoupit v druhém nadzemním podlaží směrem do ulice základní stavební čáru o 1,5 m. Výška  objektu 
do 3 nadzemních podlaží (NP) + podkroví (max. výška římsy 281 mnm) v sedlové střeše nepřekračuje 
výšku  objektu penzionu na pozemku parc. č. 506, 507. 

Střední a severní část komunikace Na Pěšinách  a západní oblouk ulice U Školské zahrady je řešen v 
detailu, konkretizace návrhu však závisí na reálném zaměření ulice a polohy inženýrských sítí. Řešení 
parteru tak vyžaduje zadání samostatného projektu.  

V severní části ulice Na Pěšinách je vymezeno parkování, a doplněna veřejná zeleň, střední část ve svém 
oblouku je rozšířena v "náměstíčko", které je zklidněno dopravními prahy, řešenými jako součást nových 
povrchů v dlažbě rozdílné barevnosti, celkové zklidnění je zdůrazněno doplněním veřejné zeleně.   

Nově navržený pěší prostup se zelení o šířce 3m, do ulice U Školské zahrady zakončuje  severním 
směrem  plocha  s posezením, výtvarným dílem  a zelení v rozšířené části prostupu o min. šířce 9m, váže 
na chodník v oblouku ulice. Vlastní uliční profil je stanoven na 11m, s 6m vozovkou, s jednostranným 
chodníkem 2,5m a pásem zeleně se stromořadím 2,5m. 

Ulice U Školské zahrady  umožní jihovýchodním směrem  doplnit stávající zástavbu o 3 rodinné domky. 
Jejich výška nepřekračuje stávající zástavbu sousedních rodinných domků, umístění ctí min. odstup od 
kraje pozemku ulice 2,0m. Nejatraktivnější částí je oblouk této ulice, který se pohledově uplatňuje a 
výstavba v jeho okraji musí být velmi citlivě komponována s jednotnou regulací hmot.  Možnost 
zástavby byla podrobně prověřována ve variantách , včetně verzí zohledňující současné záměry vlastníků 
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v situacích i vizualizacích ( varianty jsou uvedeny v doplňku zastavovacích podmínek – „Prověření 
prostorového řešení ulice U školské zahrady“).  

Jako nejlépe možná byla zvolena varianta se čtyřmi rodinnými domy na pozemcích přímo přístupných 
z ulice U Školské zahrady, zakládající jednotnou regulaci hmot (základní zastavěná plocha v rozsahu 
7x10m, výška z ulice max. 293,5m) s min. odstupy 7m, který ponechá viditelný prostup zeleně mezi 
objekty. Ponechání průběžného podélného pásu zeleně ve svahu je podmínkou založení. Požadavek 
jednotné regulace a nároky na prostup zeleně vyplývají z urbanistické charakteristiky území. 

Východní  přestavbová část řešeného území - plocha SVM, je  rozdělená  na západní a východní část 
ulicí U měšťanských škol. Vzhledem k dostatečné obsluze území ze stávajících ulic po obvodu plochy je 
tato střední ulice ponechána bez dopravního přístupu pouze pro pěší s výrazným doplněním zeleně, na 
jihu je zakončená otevřeným  prostorem s posezením a drobnou architekturou. Tento prostor je zároveň 
zpřístupněn pěšími cestami, včetně dalších vazeb k školským areálům a plochám vybavenými aktivitami 
na jejich pozemcích. V  rámci plochy SVM je určena max. míra využití území v kódu E, který odpovídá 
objektům dosahujícím max. 4 - 5NP. Tato podlažnost je přijatelným prostorovým doplněním vilové a 
specifické školské zástavby v lokalitě. Objekty mohou být směrem do vnitrobloku ustupující. Obslužnost 
je zajištěna po obvodu z ulice U školské zahrady. Dominantní prvek celé zástavby převážně polyfunkční 
objekt je navržen na severovýchodě v místě vstupu do území a v bezprostředním kontaktu s 
administrativními objekty při Sokolovské. 

Na plochu SVM na jihu navazují plochy veřejného vybavení VVZ a VVS. Stávající areál jídelny a  školy 
je doplněn zařízením klubového typu, případně jiným zařízením doplnujícím potřeby školy, či nabízející 
mimoškolní aktivity, dovnitř území jsou vymezeny aktivní prostory areálů, které by měli zpestřit nabídku 
sportovních a rekreačních prvků pro mládež a jejich využití by mělo být umožněno v průběhu celého 
dne. Zklidnění  části ulice U měšťanských škol v prostoru mezi areály umožní bezkolizní vazby všech 
školských zařízení. 

Návrh je patrný z výkresu C5 „ Půdorysné regulace“ a z detailů C6 Detail A – řešení ulice Na 
Pěšinách“ a C7 „ Detail B – regulace objektu na pozemku parc. č. 500/2, 501, 502 a řešení ulice U 
Školské zahrady“. 

 
B.2. Zeleň 

Současný stav 

Řešené území se nachází v urbanizovaném prostředí s antropogenními vlivy. Stávající zástavba má 
charakter rodinné zástavby a velký podíl v území činí plochy určené pro školské účely. Nachází se zde 
mateřská škola, základní škola a integrovaná střední škola. Součástí území je sportovní areál TJ Sokol 
Kobylisy.   

Dle materiálu Přirozené vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapy  

( Academia Praha, 1991) spadá řešené území do mapovací jednotky Černýšová dubohabřina typická. 
Společenstva přirozené skladby mají většinou zapojené stromové a bylinné patro, keřové patro pokrývá 
jen malý podíl plochy (ca 5 % nebo méně), s výjimkou světlin a porostních okrajů.  

Ve vysokokmenných porostech převládá vesměs dub zimní (Quercus petraea), na těžších půdách, 
ovlivněných pomalu zasakující srážkovou vodou, dub letní (Q. robur), ve výmladkových porostech 
převládá habr (Carpinus betulus). Pravidelně k těmto vůdčím dřevinám přistupuje lípa srdčitá (Tilia 
cordata), na strmějších svazích javor klen (Acer pseudo-platanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
vzácně ve stinných polohách buk (Fagus sylvatica). V mladších stadiích bývá přimíšena bříza bělokorá 
(Betula pendula).  

Zeleň v lokalitě je zastoupená v podobě parku, doplňkové zeleně školských zařízení a zahrad 
v nízkopodlažní obytné zástavbě. Partie mimo zahrad  rodinné zástavby, parku a školského zařízení mají 
charakter převážně devastovaných ploch s náletovou zelení.  

Na východní straně je svažitý průchod pro pěší z ulice Na pěšinách směrem ke sportovnímu areálu TJ 
Sokol Kobylisy. Zeleň podél průchodu je silně neudržovaná.  

Zakládání sadových úprav s určitým kompozičním záměrem je částečně patrné v areálu školy a v ploše 
PP – park, nachází se zde několik dřevin s průměrnou až nadprůměrnou sadovnickou hodnotou. 
Převažují zde topoly – Populus a jasany – Fraxinus. Topoly jsou rychlerostoucí dřeviny  dorůstající 
výšky 30 až 40m, avšak krátkověké. V sadovnických úpravách se používají jako výplňové dočasné 
dřeviny. V sadovnictví by se měly používat jen samčí stromy, neboť samičí jsou zdrojem nepříjemného 
zněčištění ovzduší i prostranství množstvím ochmýřených nažek, která jsou nebezpečná u osob s alergií 
dýchacích cest. Jasan se používá ve větších parcích a krajinářských úpravách.    

Park, který je v řešeném území situována severně mezi ulicí Na pěšinách a hlavní komunikací Střelničná. 
Dřeviny vhodné k zachování jsou zakresleny v návrhové části zastavovacích podmínek. Nepřístupné 
zahrady rodinné zástavby mají okrasný i užitkový charakter. Některé plochy rodinné zástavby jsou 
plochami silně neudržovanými a devastovanými.  

V celém řešeném území je nutná probírka náletové zeleně. 

Návrh 

Dle platného ÚPn HMP se jedná o území stabilizované. Převážná část rodinné zástavby je dle výkresu 
č.31 Podrobné členění ploch zeleně v Zóně ochrany přírody v zastavěných územích konkrétně pak 
Územím se zvýšenou ochranou zeleně. Plochy určené Územním plánem jako plochy veřejného vybavení 
jsou z hlediska zeleně Územím bez zvýšené ochrany zeleně.  

Monofunkční plocha zeleně PP – park při ulici Střelničné má funkci vstupního prostoru do území. V této  
ploše je několik stávajících dřevin s nadprůměrnými sadovnickými hodnotami, tyto dřeviny jsou 
v návrhu zohledněny. Bude zde vytvořena nová cestní síť. Park je navržen s centrálním zatravněným 
prostorem pro umístění dominanty. Je zde navrženo několik odpočívadel, na kterých budou lavičky ze 
zadu kryté keřovým porostem. Stromové patro bude tvořeno převážně vysokokmennými stromy jako 
např. Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Fraxinus 
excelsior, Platanus acerifolia, Ouercus sp., Tilia cordata, Tilia platyphylla, z jehličnatých dřeviny pak 
např. Abies alba, Larix decidua, Pinus cembra, Taxus baccata, Ginkgo biloba. Pro keřové patro lze 
použít dřevin stálezelených jako např. Berberis gagnepainii, Berberis stenophylla, Rhododendron 
hybridum, Prunus laurocerasus, z opadavých keřů pak Berberis thunbergii, Cotoneaster integerrimus, 
Prunus fruticosa, Rosa centifolia, Viburnum carlesii, Weigela hybrida. 

V areálu školských zařízení, v nově rozvíjené části bude ve vazbě na pěší a zklidněnou osu navazující 
nové obytné zástavby – ulice U Mateřských škol realizována plocha určená pro založení sadových úprav, 
tyto úpravy se sestávají ze stromořadí směřujícího do centrálního prostoru, kde bude umístěno několik 
odpočívadel s lavičkami a prostor pro umístění architektonického prvku.  

Ulice Na pěšinách je v severní části řešena jako slepé rameno s prostorem pro parkování, které budou 
doplněny o uliční zeleň. Navazující úsek ulice Na pěšinách je navržen jako zklidněná komunikace s 
omezenou rychlostí. Ve střední části proti ulici Rolnická je plocha s parkovou úpravou, v této ploše bude 
zachováno také několik sadovnicky cenných dřevin. I zde je navržena nová cestní síť s odpočívadly 
doplněnými lavičkami . Území bude propojeno stromořadím. 

 Mezi stromy vhodné pro stromořadí patří např. Acer campestre ´Elsrijk´, Acer negundo ´Variegatum´, 
Acer platanoides ´Cleveland´, ´Columnaris´, ´Globosum´. Malus scheideckeri ´Van Eseltine´, Tilia 
cordata ´Erecta´, Tilia platyphylla ´Fastigiata´ a další. Zeleň komunikací má v zájmovém území 
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důležitou funkci krajinářsko estetickou, stromořadí naváže na zeleň rodinné zástavby. Hlavní funkce 
navržených stromořadí v řešeném území spočívá ve zlepšování mikroklima zástavby.    

 

B.3. Životní prostředí 

B. 3.1.    Inženýrskogeologické poměry 

Skalní podklad zájmového území je tvořen   horninami svrchní křídy – korycanskými pískovci. 
V převážné části lokality jsou kvartérní sedimenty vyvinuty v mocnosti do 2 m, při západním a severním 
okraji je mocnost kvartérního parta vyšší – cca 6 až 8 m. Jedná se o terasové sedimenty zdibského stadia, 
dále jsou  to holocenní náplavy a svrchnokřídová deluvia. 

Hladina podzemní vody  se pohybuje  v hloubce  cca od 4  v západní části lokality do 16 m pod terénem 
ve východní části. 

V rámci zpracování podrobnější dokumentace bude  třeba provést  posouzení inženýrskogeologických 
poměrů zájmového území (geologické, hydrogeologické a základové poměry,  klasifikace a zatřídění 
hornin a zemin dle ČSN 731001 "Základová půda pod plošnými základy" a ČSN 733050 "Zemní 
práce"). 

Pro zpracování této kapitoly je možno využít  mapový list Kralupy nad Vltavou 5-9  z edice 
"Podrobných inženýrskogeologických map" v měřítku 1:5000  - k dispozici jsou v AŽP SÚRM nebo v 
Geofondu ČR. Dále lze využít  všechny  dosud provedené geologické průzkumy, které byly realizovány 
v souvislosti s výstavbou metra a  bytových objektů v okolí předmětné lokality. 

 
B. 3.2.     Radonový index 

Stanovení radonového indexu lokality je možno pro tento stupeň dokumentace  provést  dle  mapového 
podkladu - "Prognózní mapy radonového rizika pro hl.m. Prahu" v měřítku 1:25 000 (k dispozici je v 
AŽP SÚRM). Podle této mapy  náleží zájmové území do kategorie středního radonového indexu. 

 
B. 3.3.     Odpady 

Svoz komunálního odpadu v řešeném území zajišťuje společnost IPODEC – Čisté město a.s., svoz 
velkoobjemového odpadu je řešen pomocí kontejnerů, o jejichž rozmístění a četnosti odvozu rozhoduje 
MČ Praha 8. Nejbližší sběrný dvůr se nachází v ulici Voctářova, který je však pro obyvatele lokality 
Střelničná poněkud vzdálen. Provozovatelem SD je s přispěním hl. m. Prahy společnost IPODEC – Čisté 
město a.s. 

Přímo v řešeném území se nacházejí dvě sběrná hnízda separovaného odpadu, v severní části u 
křižovatky ulic Náhorní a U školské zahrady stanoviště č. S 0003830 pro sklo, plasty a papír, frekvence 
odvozu skla je 1x za měsíc, plastu a papíru 2x týdně. Další hnízdo je v západní části lokality, u 
křižovatky ulic Pod statky a Na pěšinách, stanoviště č. S 0003672. Frekvence svozu je stejná jako u 
předešlých kontejnerů. Všechny kontejnery mají objem 1100 litrů. 

Při úpravách parteru a veřejného prostranství je třeba zachovat současná stanoviště hnízd separovaného 
odpadu a zajistit dostatečnou prostorovou rezervu pro případné doplnění o další kontejnery. 

 
B. 3.4.     Hluk 

Současný stav 

Na hranici řešeného území je výrazněji zatížena komunikace Střelničná (automobilová i tramvajová 
doprava), kde se vypočtené hodnoty LAeq pohybují  v  rozmezí 60-70  dB(A). Tyto hodnoty překračují 

povolené limity stanovené Nařízením vlády č.88/2004 Sb. o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Komunikace Střelničná  však tvoří pouze část severní hranici řešeného území a nová 
zástavba se v tomto prostoru neuvažuje. 

Návrh  

V rámci dokumentace k územnímu řízení by mělo být doloženo, že u nově navržené zástavby nejsou 
překračovány povolené limity stanovené Nařízením vlády č.88/2004 Sb. o ochraně zdraví  před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

U nově navrhované zástavby je třeba brát zřetel zejména na hlukové zatížení od ulice Střelničná, které se 
nejvíce projeví u objektu při ulicích  U měšťanských škol a U školské zahrady. Je třeba tento objekt 
dispozičně řešit dle hlukových zátěží. Severní stranu, která bude  zasažena nejvíce řešit s orientací 
nebytových  prostor ( účelové funkce, chodby ).  

 
B. 3.5.     Ovzduší 

Klimatické poměry ve sledované lokalitě jsou hodnoceny jako přijatelné (tj. 3. stupeň z pětistupňové 
škály hodnocení bonity klimatu - Klasifikace kvality klimatu, 1996); viz grafickou přílohu. 

Posouzení současného stavu čistoty ovzduší v dané lokalitě vychází z  Modelového hodnocení kvality 
ovzduší na území hl. města Prahy - Aktualizace 2004 (ATEM, 2004). 

Hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého (IHrNO2) se v řešeném území pohybují těsně  
pod stanoveným limitem v hodnotách 25-30µg m-3 na jižní hranici řešeného území  až na hranici limitu. 
(imisní limit pro IHr NO2 je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanoven 40 g m-3). 

Hodnoty maximálních krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého (IHk NO2) se na většině území 
pohybují v rozmezí 200-300 µg.m-3. Doba překročení imisního limitu pro krátkodobé koncentrace 
(tolerováno 18 překročení za rok ,tj.0,2%) se na většině  řešeného území pohybuje pod 0,2%, 
v jihozápadním okraji místy překračuje limitní hodnoty. 

Imisní limity průměrných  ročních  koncentrací IhrPM10 se pohybuji mezi 30-40 µg.m-3 tedy těsně na 
hranici imisního limitu. Imisní limity průměrných  ročních  koncentrací benzenu, průměrných ročních 
koncentrací oxidu siřičitého (IHrSO2 50 µg .m-3) nejsou  na sledované lokalitě překročeny. 

V grafických přílohách je znázorněno modelové pole koncentrací IHr NO2, IHk NO2, IHkPr NO2 a 
IHrPM10 stav 2004 (Aktualizace 2004). 

 
B.4.   Doprava 

B. 4.1.   Komunikace/Dopravní obsluha 

Současný stav  

Řešené území ze severu lemuje ulice Střelničná, která je v ÚPn zatříděna jako ostatní dopravně 
významná komunikace S4; z hlediska ČSN 73 6110 se jedná o sběrnou komunikaci funkční třídy B2. 
Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci s tramvajovým pásem. Ostatní ulice v řešeném území tvoří místní 
síť obslužných komunikací, jež nejsou v ÚPn vyjádřeny vlastní funkční plochou. Zástavba 
v jihovýchodní části území (ulice Na Pěšinách) je dopravně obsloužena z ulice Klapkova jednosměrnou 
komunikací Ke Koupališti, výjezd je možný jednosměrnou komunikací Pod Statky do ulice Ke Stírce. 
Část ulice Na Pěšinách od křižovatky s ulicí Pod Statky je zklidněna formou omezení maximální 
rychlosti na 30 km/h. Komunikace má v zásadě pouze jeden jízdní pruh. Náhorní část řešeného území je 
dopravně napojena k ulici Střelničné dvěma vstupy (ulicí Náhrobní a bezejmennou komunikací u areálu 
ministerstva vnitra, jež ale umožňuje všechny křižovatkové pohyby v ulici Střelničné). Areál škol 
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obepíná ulice U Školské zahrady; ve východní části jednosměrná. Jedná se o zónu „30“ a platí zde 
výstraha na pohyb dětí ve vozovce.  

Návrh 

V návrhu dochází k dílčím úpravám šířkového uspořádání resp. organizace obslužných komunikací a  
doplněním komunikací funkční skupiny D. Nevzniká žádná nová komunikace. Uliční prostor v ulici 
Na Pěšinách by měl být stavebně upraven tak, aby v části slepého ramene této ulice bylo lépe 
organizováno parkování vozidel, byla doplněna uliční zeleň a definována vazba na parkovou cestu ke 
stanici metra. Ulice zůstává obousměrnou jednopruhovou slepou komunikací s prostorem pro otáčení 
vozidel a možností vzájemného vyhnutí přibližně ve středu délky komunikace. Navržená úprava 
předpokládá převážně jednostranné vedení chodníku v šířce 2,5 m, kombinaci podélného stání, kolmých 
i šikmých parkovacích stání a doplnění zeleně. Budoucí zástavba na pozemku parc. č. 501 je regulována 
tak, aby byl v tomto místě umožněn profil dvoupruhové obslužné komunikace s chodníkem a kolmými 
stáními.  

Navazující úsek ulice Na Pěšinách – náměstíčko – je navržen ke zklidnění stavebními úpravami, které 
v zásadě omezí rychlost vozidel a zmenší dopravní plochy ve prospěch prostoru pro oddych. Ve stejném 
duchu by měla komunikace pokračovat i od křižovatky s ulicí Pod Statky.  

Konkrétní řešení uličního prostoru je naznačeno v detailu, avšak skutečné provedení, které je závislé na 
přesné znalosti uložení sítí a jež může mít více podob, by mělo být předmětem zvláštního projektu. 

Pro návrh obytných ulic existují Technické podmínky MDS „Navrhování obytných zón“ (TP103). Je 
vhodné řešit pohyb vozidel i pěších v jedné výškové úrovni. Při návrhu obytné ulice ve stávající zástavbě 
nenastává problém se šířkou uličního prostoru, protože ten je stabilizován a požadavkům na umístění 
zeleně (stromů) alespoň v jedné řadě vyhovuje. Šířka uličního prostoru obytné ulice se navrhuje alespoň 
8,0 m. Při stavebních úpravách zklidněných komunikací (parkovací stání, zvýšené prahy, šikany apod.) 
doporučujeme použít kamennou dlažbu. Jako materiál nejlépe odpovídá charakteru území. 

Hlavní směr pro dopravní obsluhu „náhorní“ části území bude směřovat od východu z komunikace podél 
areálu ministerstva vnitra. Dojde k úpravě ulice U Školské zahrady v jejím nejvýchodnějším segmentu. 
Měla by zde vzniknout dvoupruhová komunikace s vozovkou šířky 6,0 m, eventuelně nabídkou prostoru 
pro několik podélných parkovacích stání a oboustranným vedením chodníku. Podél plánované zástavby 
bytovými nebo polyfukčními objekty alespoň v min. šíři 2,5 m; na východním okraji bude založena 
stezka pro pěší a cyklisty celkové šířky alespoň 3,0 m, navazující bezprostředně na parkovou cestu 
směrem do lokality Nad Mazánkou a dále. Koridorem prochází plánovaná cyklistická trasa 
celoměstského významu, zachycená rovněž v platném ÚPn, spojující Kobylisy a Libeň. V grafické 
příloze je naznačena možnost řešení části ulice jako zklidněné místní komunikace. 

V západním oblouku ulice U Školské zahrady je navrhováno uspořádání uličního prostoru formou 
komunikace se smíšeným provozem, kde bude doplněno stromořadí a vytvořeny podmínky pro bezpečný 
pohyb pěších v jedné výškové úrovni s vozidly (šikany, lokální zúžení  apod.). Minimální průjezdný 
profil se doporučuje zachovat v šíři 3,75 m. Součástí návrhu „obytné ulice“ je vymezení pobytového 
prostoru, ploch zeleně a parkovacích stání (ilustrativní detail možného řešení, které musí v konkrétním 
projektu odpovídat inženýrským sítím, známým vjezdům na pozemky atd., je naznačeno v grafických 
přílohách).  Ulice U Školské zahrady bude propojena chodníkem a schodištěm do ulice Na Pěšinách. 

Komunikace U Měšťanských škol – západní větev – bude zaslepena a doplněna obratištěm pro vozidla, 
vyhovujícím hasičům resp. sběru komunálního odpadu. Plocha obratiště by měla být integrována s 
příjezdem k podzemním garážím navrhovaného bytového objektu. Jižním směrem bude zachován pěší 
prostup. Koridor stávající „východní“ ulice U Měšťanských škol je v souvislosti s dostavbami navržen 
pouze jako pěší trasa, propojující parter mezi objekty. Dopravní obsluha se bude odehrávat z obvodové 
komunikace U Školské zahrady. 

B. 4.2.   Doprava v klidu 

Současný stav  

V řešeném území se parkuje převážně na komunikacích (podélně). Průzkum na místě ukázal, že největší 
poptávka po parkování vozidel (která zčásti překračuje možnosti) je v ulici Na Pěšinách v okolí 
křižovatky s ulicí Ke Koupališti. Větší část ulice U Školské zahrady (kromě severní větve) není logicky 
k parkování využívána.  

Návrh 

Z hlediska nároků na dopravu v klidu musí být doplňovaná nová zástavba v předmětném území řešena 
v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu 
v hl. m. Praze. Zvláště pak musí být zařízení pro dopravu v klidu přednostně řešena jako součást stavby 
nebo na pozemku stavby včetně komunikace pro zajíždění vozidel. Úpravou uličního prostoru (zejména 
v ulici Na Pěšinách) bude přesně definováno parkování vozidel a typy stání. V rámci uličních prostorů 
navrhovaných k organizaci formou komunikací se smíšeným provozem (komunikací D1 dle 
ČSN 73 6110) budou definována nezbytná návštěvnická stání v souladu s TP 103 Navrhování obytných 
zón – např. formou odlišného druhu povrchu apod. 

 

B. 4.3.   Veřejná doprava 

Oblast je plně dobře obsloužena veřejnou dopravou – nachází se v rámci docházkových vzdáleností 
k jednotlivým zastávkám tramvají nebo autobusů. Linky směřují jak k centru, tak cílům v oblasti 
Severního města, Libně a Holešovic. Zprovoznění úseku metra IV.C1 Nádraží Holešovice-Ládví výrazně 
zlepšilo dostupnost centra města (do 20 min.). Přístupnost východního vestibulu stanice metra Kobylisy 
lze zlepšit z ulice Na Pěšinách úpravou parkových cest ve vazbě na přechod pro chodce k tramvajovým 
zastávkám a vstup do stanice. 

 

B. 4.4.    Pěší a cyklistická doprava 

Hlavní pěší trasy procházejí územím ulicemi Náhrobní (přístup ke školám), Na Pěšinách; vycházkový 
okruh parkovými cestami ústí do ulice U Školské zahrady poblíž Sboru církve českobratrské 
evangelické. 

Nově navrhováno je pěší propojení z ulice Na Pěšinách vstřícně proti ulici Ke Koupališti vzhůru do ulice 
U Školské zahrady prostřednictvím schodiště, vedeného na základě existujícího věcného břemene a na 
základě dohod s MČ a vlastníkem, jehož návrh byl podkladem pro návrh průchodu. Komunikace mezi 
plánovanými bytovými domy a školními pozemky (dnešní „východní“ U Měšťanských škol) bude 
určena jako veřejně přístupný prostor pouze pro pěší. Podél východní hrany řešeného území bude 
založena společná stezka pro pěší a cyklisty celkové šířky alespoň 3,0 m. Koridorem prochází plánovaná 
cyklistická trasa celoměstského významu, zachycená rovněž v platném ÚPn. 

Dopravní řešení je patrné z výkresů C4 „Půdorysné regulace“ a z detailů C6 Detail A – řešení ulice Na 
Pěšinách“ a C7 „ Detail B – regulace objektu na pozemku parc. č. 500/2, 501, 502 a řešení ulice U 
Školské zahrady“, návrh organizace dopravy z výkresu C5 „Schema organizace dopravy – návrh“ 
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Schéma dopravního řešení „obytné ulice“ – západní oblouk ulice U Školské zahrady 

 
 
B.5.  Technické vybavení 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

B. 5.1.     Zásobování vodou  

Současný stav 

Řešené území je zásobováno pitnou vodou z celoměstského systému zásobení vodou, a to z vodojemu 
Kobylisy. Vodovodní řady, procházející ulicemi v řešeném území, jsou v rozmezí dimenzí DN 80 až 
DN 150. Vodovodní síť v  tomto území byla vybudována převážně v třicátých a sedmdesátých letech 
minulého století, nejnovější část vodovodního řadu DN 110 v ulici U Školské zahrady je z roku 2002. 

Návrh 

Nově navrhovaná (případně dostavovaná) zástavba bude zásobena vodou z nově navržených 
vodovodních přípojek, které se napojí na stávající vodovodní řady procházející v ulicích. V ulici 
U Měšťanských škol bude uskutečněno napojení na řady DN 80 a DN 100, v ulici U Školské zahrady  na 
řad DN 110 a v ulici Na Pěšinách  na řad DN 80.  

 
B.5.2.     Odkanalizování 

Současný stav 

Řešená lokalita náleží do povodí jednotného kanalizačního systému, kmenové stoky F. Odpadní vody 
jsou odváděny místní sítí profilů DN 250 – 400 do hlavního sběrače profilu 600/1100 v ulici Nad 

Rokoskou a jím přímo do kmenové stoky F. Kanalizační síť v této oblasti byla vybudována ve třicátých 
létech minulého století.  

Návrh 

Nově navrhovaná zástavba bude odvodněna do stávajících stok jednotného kanalizačního systému. Bude 
využito stávající stokové sítě DN 250 – 300 v ul. U školské zahrady a v ul. U měšťanských škol se 
předpokládá návrh výstavby stok DN 250 v délce cca 240 m pro odvodnění  nově navrhované kompaktní 
2 – 6ti podlažní zástavby. 

Vzhledem k malým profilům stávajících uličních stok jednotné kanalizace je nutno uplatnit na 
pozemcích  maximální možnou míru využití územní retence (např. vhodnými terénními úpravami) 
včetně možností využití srážkové vody pro místní zeleň, a tím omezit množství dešťových vod 
odváděných jednotnou kanalizací. 

 
B.5.3.    Vodní toky 

V území se nevyskytují vodní toky. 

 
ENERGETIKA 

B. 5.4.    Zásobování teplem 

Současný stav 

Za severovýchodní hranicí řešené lokality (v území širších vztahů) je veden tepelný napáječ Pražské 
teplárenské soustavy, na který je napojen areál Ministerstva vnitra Střelničná 10 a integrovaný objekt 
General Transport Holdings Střelničná 8. 

V řešeném území se nachází dva tepelné zdroje kategorie Rezzo 2 v ZŠ U školské zahrady 4 (instalovaný 
výkon 0,5 MW, palivo zemní plyn) a ve Střední integrované škole Náhorní 1 (instalovaný výkon 
0,73 MW, palivo zemní plyn). 

Ostatní zástavba vybavenosti a rodinných domků je převážně plynofikována, ojediněle se využívají 
k zásobování teplem pevná paliva. Objekty jsou zásobovány z malých spalovacích zdrojů Rezzo 3 
(Sokol Kobylisy, školní družina, mateřská školka) nebo lokálními tepelnými zdroji. 

Návrh 

Dle zákona č.86/2002 je nutno novou zástavbu, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné, 
zásobovat z centrálních zdrojů tepla. Nově navrhovanou středněpodlažní zástavbu mezi ul. U školské 
zahrady a U měšťanských škol je možno napojit na Pražskou teplárenskou soustavu CZT ve 
stávající odbočné šachtě pro areál Ministerstva vnitra jižně od ul. Střelničné. Způsob napojení a vedení 
tepelné přípojky je nutno projednat s provozovatelem Pražskou teplárenskou, a.s. 

Zásobování teplem navržených objektů v oblouku komunikace U školské zahrady a v ul. Na pěšinách 
vzhledem k jejich vzdálenosti od tepelných sítí soustavy CZT je vhodnější řešit na bázi zemního plynu 
(přednostně z plynových objektových kotelen), případně elektrické energie. 

 
B. 5.5.    Zásobování zemním plynem 

Současný stav 

Z hlediska širších vztahů je řešená oblast zásobována zemním plynem z VTL RS č. 311 Kobylisy. Na 
zásobování se mohou podílet i další VTL RS č. 314 Prosek, č. 346 Horní Libeň, č. 348 Letenské sady. 
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Zásobování zemním plynem řešeného území je zajišťováno nízkotlakými plynovody dimenze DN 100 
vedenými v ulicích Náhorní, U měšťanských škol, U školské zahrady a Na pěšinách napojenými na NTL 
plynovod DN 300 ve Střelničné ulici a středotlakým plynovodem DN 100 vedeným v ulici 
U měšťanských škol, který je napojen na STL plynovod DN 500 ve Střelničné ulici. 

Návrh 

Nově navrhovanou zástavbu je možno zásobovat plynem ze stávajících distribučních plynovodů 
vedených v ulicích U školské zahrady, U měšťanských škol a Na pěšinách. 

 
B.5.6.    Zásobování elektrickou energií 

Současný stav 

Řešené území je napájeno elektrickou energií ze sítě Pražské energetiky pomocí transformačních stanic 
umístěných v okolí řešeného území. Nejblíže k řešenému území je umístěna transformační stanice TS-
3317, do výkonu 630kVA, vestavná v objektu bývalé vojenské ubytovny. Za hranicí řešeného území 
v ulici U Školské zahrady je umístěna měnírna DP spolu s rozpínací stanicí TS-3340.  

Návrh 

Nově navržená zástavba bude zásobena elektrickou energií ze stávajících transformačních  stanic. Po 
vyčerpání výkonů u stávajících stanic a vzhledem k objemově větší zástavbě bude nutná výstavba nové 
transformační stanice přímo v návrhové lokalitě. Nová transformační stanice bude zapojena do systému 
primerního propojení stanic napojených na rozpínací stanici RS 3340.  Návrh a umístění stanice bude 
nutné projednat s PRE a.as.  

 
B. 5.7.     Telekomunikace 

Současný stav 

Řešené území je napojeno na ATU Kobylisy. Sdělovací kabely jsou vedeny z ATU kabelovodem a 
potom úložně do síťových rozvaděčů  SR10 a SR18, z kterých je oblast napájena. Přes území vedou dva 
RR spoje T-mobilu.  

Návrh 

Nově navržená zástavba bude napojena na stávající ATÚ Kobylisy. 

Základní rozmístění sítí a možnost napojení je patrné z výkresů C8 „Vodní hospodářství“ a C9  

„Energetika a telekomunikace“. 
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C.      POŽADAVKY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ ( REGULATIVY ) 
V této kapitole jsou shrnuty základní požadavky na výstavbu a požadované regulace, včetně požadavků 
vyplývajících z projednání. Podrobnější zdůvodnění a vysvětlení je uvedeno v kapitole  B1 - Návrh. 

 
C.1. Základní požadavky na výstavbu 
V ulici Na pěšinách se počítá s drobnými přestavbami a dostavbami stávajících objektů. 

V oblouku ulice U školské zahrady stávající zástavbu dvou rodinných domků   doplňují tři nové rodinné 
domky na jihozápadě a čtyři rodinné domy na západě, založená uliční fronta předpokládá odstup 2m od 
hranice pozemku v okraji uličního prostoru. Snižování max. podlažnosti jednotlivých objektů směrem k 
jihu (ke hraně návrší}je nezbytné. 

V západní části oblouku ulice U školské zahrady je uliční prostor o šířce 11m řešen formou „obytné 
ulice“ s min. průjezdným profilem v šířce 3,75 m, a pásem zeleně se stromořadím v západním okraji 
oblouku ulice  (2,5m šíře a méně dle možností stávajícího uličního prostoru). Založení uličního 
stromořadí je významnou podmínkou pro dobré zapojení nově navržené zástavby v pohledech na hranu 
návrší. V založení ulice je jeho realizace zásadní. 
Základními požadavky na založení v ulici Na Pěšinách a v západním okraji ulice U školské zahrady je 
zachování souvislého zeleného pásu, mezi Střelničnou a přírodními plochami Okrouhlíku. Respektována 
bude drobná struktura zástavby a parcelace.  

Východní část území je zastavěná bytovými a polyfunkčními objekty. Na severovýchodě je umístěna 
největší  hmota – prostorový akcent. V navazujících  plochách  veřejného vybavení se předpokládá  
dostavba  objektu  klubového typu pro mládež, který  tak doplní  stávající areál jídelny a  školy. Školské 
objekty jsou propojeny veřejným pěším prostorem se zelení. Ve východní - rozvojové ploše je nutné 
požadovat před návrhem konkrétních staveb (jednotlivých objektů) vypracování dendrologického 
průzkumu, jehož cílem bude vytipovat všechny hodnotné a perspektivní jedince stromů, které musí být 
ponechány a chráněny před poškozením při stavební činnosti (dle ČSN DIN 18 920). 

Mezi ulicemi Ke koupališti a U školské zahrady bude realizováno pěší propojení doprovázené pásem 
veřejné zeleně, tak jak je tomu u schodů v jižní části území. Šířka pěšího prostupu 3m, do ulice U 
Školské zahrady zakončuje prostup rozšířená část s posezením a zelení o min. šířce 9m. 

Od křižovatky ulic Střelničná a Klapkova je zástavba v ulici Na Pěšinách vystavena negativním vlivům 
intenzivní dopravy. Proto je nezbytné severozápadní okraj parku uzavřít pomocí kompaktních výsadeb 
dřevin - pásem vytvořeným stromy a podsadbou keřů. 

Celý katastr obce je územím s archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 
C.2. Základní regulace 

C.2.1 Požadavky na funkční využití 
 Funkční vymezení ploch bylo v detailu pro měřítko 1: 500 (1: 1000) upraveno tak, aby odpovídalo 
majetkoprávním vztahům a respektovalo navrhované využití pozemků. Zvlášt je vyjádřen nezbytný 
uliční prostor s patrnou kresbou možného řešení obytné ulice, nebo možného okraje vozovky a 
parkováním a veřejný prostor se zelení. Zdůrazněny jsou požadavky na stromořadí, zeleň v uličním 
prostoru a kompaktní výsadby. 

Funkčně je území zařazeno v západní části do funkce čistě obytné (OC) a parkové plochy (ZP), ve 
střední části do funkce veřejného vybavení  (VV) na východě je určena funkce všeobecně smíšená  (SV), 
na jihu je stabilizována plocha sportu (SP).  

Využití respektuje platný územní plán (ÚPn SÚ hl. města Prahy) bez nutnosti provedení změny.  

C.2.2. Požadavky na míru využití území 
Míra využití  území je v ÚPn SÚ uvedena pouze pro plochu SVM. Kód míry využití dle metodiky ÚPn 
je stanoven E a odpovídá navrženým regulacím s koeficientem podlažních ploch  1,1 a s koeficientem 
zeleně 0,5 při průměrném počtu 5 nadzemních podlaží. 

Maximální rozsah zastavitelné plochy je zdůrazněn tmavším odstínem barvy. 

V plochách VVS,VVZ není kód míry využití určen. V ploše OC není kód míry využití určen, 
zastavovací podmínky upřesňují  možnost zástavby stanovením regulačních čar, max. zastavitelné 
plochy a max. počtu podlaží, případně nadmořské výšky římsy, či atiky a hřebene.  

 
C.2.3. Půdorysné regulace 
Půdorysné regulace jsou určeny stavební  čárou, kterou je nutno dodržet a hranicí zástavby, ze které je 
možno ustoupit, ale nemůže být překročena. Plocha  uzavřená těmito čarami vymezuje možný prostor 
pro zástavbu. Upřesněna je možnost doplňující přeparcelace. Základní členění a šířky uličních prostorů 
jsou kótovány. Označeny jsou možnosti vjezdů, parkování, pěších prostupů. Samostatně je označena 
doporučená výsadba zeleně a alejí. 

V pohledově významných a jinak prostorově význačných místech jsou regulace upřesněny v detailnějším 
návrhu specifikující odstupy, max. hloubku zástavby, základní členění veřejných prostorů, doplněny jsou 
hranice zástavby pro podlaží nad I. nadzemním podlaží. Detailnější řešení se týká zejména západního 
oblouku ulice U Školské zahrady a středná části ulice Na Pěšinách.  

Rozsah detailnějšího řešení je vyznačeno ve výkresu C3  „Přehladná mapa řešeného prostoru“.  

 
C.2.4. Prostorové a výškové regulace 
Prostorové  regulace jsou dány počtem podlaží, výškou římsy, tvarem střechy a způsobem zástavby. 
Potřebné individuální odlišnosti jsou specifikovány a podrobněji zdůvodněny v kapitole  B1 - Návrh. 

Uliční fronta řadových obytných domů  v ulici  Na pěšinách je umožněna na jednotnou výšku 2 
nadzemních podlaží a podkroví, tvar střechy sedlový. 

Na pozemku parc. č.500/2,501,502, jsou vymezeny regulace pro nový atypický objekt respektující 
stávající uliční frontu, v reakci na stávající parcelaci je mu též umožněno přestoupit v druhém 
nadzemním podlaží směrem do ulice základní stavební čáru o 1,5 m. Výška  objektu je do 3 nadzemních 
podlaží (NP) + podkroví v sedlové střeše, výška římsy max. 281 mnm. 

Objekt spolu s objektem penzionu na pozemku parc. č. 506, 507, tvoří počtem podlaží výjimku v uliční 
frontě Na Pěšinách.  

V ulici U Školské zahrady  je jihovýchodním směrem  doplněna stávající zástavba o tři rodinné domky. 
Jejich výška max. 294,5 mnm, umístění ctí min. odstup uliční fronty 2,0m od uličního prostoru, 
vzájemné odstupy respektují min. 7 m, hloubka zástavby max. 12 m.  

V západním oblouku ulice jsou navrženy čtyři rodinné domy. Závazná je jednotná regulace hmot -
základní zastavěná plocha v rozsahu 7x10m, výška z ulice max. 293,5m, s min. odstupy 7m, min. odstup 
uliční fronty 2,0m od uličního prostoru, rovná střecha, možnost předsazení vyšších podlaží o 1,2 m. 
Ponechání průběžného podélného pásu zeleně ve svahu je podmínkou založení.  

Východní  přestavbová část řešeného území - plocha SVM, ulice U měšťanských škol je ponechána bez 
dopravního přístupu pouze pro pěší s výrazným doplněním zeleně, na jihu je zakončená otevřeným  
prostorem s posezením a drobnou architekturou a s pěšími vazbami k školským areálům.  
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Regulativy - max. míra využití území v kódu E, max. 4 - 5NP. Dominantní prvek celé zástavby na 
severovýchodním okraji. 

Plochy veřejného vybavení VVZ a VVS jsou doplněny zařízením klubového typu, zařízením 
doplnujícím potřeby školy, či mimoškolní aktivity, dovnitř území jsou vymezeny aktivní prostory areálů.  

Regulace jsou patrny z výkresu  C4 „Půdorysné regulace“ a z detailů C6 Detail A – řešení ulice Na 
Pěšinách“ a C7 „ Detail B – regulace objektu na pozemku parc. č. 500/2, 501, 502 a řešení ulice U 
Školské zahrady“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Seznam obeslaných orgánů a organizací 
 
1. MČ  Praha 8 – Kobylisy kancelář starosty  Zenklova 35 180 48    Praha 8 
2. MČ  Praha 8 – Kobylisy oddělení architekta MČ Ing. arch. Petr Mareš 
                  Na Košince 1  180 48     Praha 8 
3. Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu   
     Mariánské nám. 2/1 110 01 Praha 1 
4. Magistrát hl. m. Prahy Odbor dopravy Řásnovka 8/770 110 00 Praha 1 
5. Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Řásnovka 8/770, 110 00 Praha 1   
 
K zastavovacím podmínkám se písemně nevyjádřily, ale jsou v přímém jednání: 
 
1. MČ  Praha 8 – Kobylisy kancelář starosty  Zenklova 35 180 48    Praha 8 
 
K zastavovacím podmínkám se prostřednictvím MČ vyjádřily :  
6. Jiří Fexa Náhorní 506/1 182 00 Praha 8 
7. Ing.Petr Votoupal, Rue Coroly 15, Brusels, Belgium  
8. A 23 spol. s r. o. , Na Mokřině 27, 130 00 Praha3 
 
Vyjádření jednotlivých orgánů a organizací: 
 
2. MČ  Praha 8 – Kobylisy oddělení architekta MČ  

Rada městské části Praha 8 dne 30. srpna 2006 projednala žádost o vyjádření k doplňku „ Zastavovací 
podmínky Kobylisy – Střelničná“ – prověření prostorového řešení ulice U Školské zahrady na k. ú. 
V Praze á, podanou Útvarem rozvoje Hl. města Prahy dne 10. května 2006. Městská část Praha 8 s výše 
uvedeným doplňkem souhlasí s doporučenou variantou B, avšak s možností zástavby k uliční čáře 
probíhající na hranici pozemků směrem k ulici U Školské zahrady (tak jak je zobrazeno ve variantě A). 

ÚRM: Souhlasí,  bude zapracováno do čistopisu.   

 
3. MHMP - Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

V prostoru mezi ulicemi Stře1ničná a Žernosecká je situována kulturní památka "Stará Střelnice vedená 
v seznamu nemovitých kulturních památek h1.m. Prahy po R.č.U.s. 1-1575. 

Při územním a stavebním řízení je nutno respektovat § 14, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

MHMP-OKP doporučuje zachování bezprostředního okolí a pohledových vazeb na kulturní památku a 
respektování charakteru dosavadní zástavby. Je nutno rovněž upozornit na skutečnost, že celý katastr 
obce je územím s archeologickými nálezy, ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů. 

ÚRM: Bere na vědomí a bude zapracováno do textu čistopisu, Stará střelnice je vzdálena od řešeného 
území    
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4. MHMP - Odbor dopravy 

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - odbor dopravy, jako silniční správní úřad podle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že 
odbor dopravy MHMP v dané lokalitě nemá žádné další aktivity, proto nemáme námitek k zastavovacím 
podmínkám Kobylisy - lokalita Střelničná, Praha 8. 

ÚRM: Bere na vědomí 

 
5. MHMP - Odbor ochrany prostředí 

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

Bez připomínek. 

 
- Z hlediska lesů a lesního hospodářství 

Návrh se dotýká námi chráněných zájmů pouze okrajově. Pouze podotýkáme, že nová zástavba by měla 
být vyloučena ve vzdálenosti menší než 20 m od okraje lesa. Bez dalších připomínek. 

ÚRM: Bere na vědomí, podmínka je splněna.   

 
- Z hlediska ochrany ovzduší 

Předmětem předložené studie je návrh zastavovacích podmínek v lokalitě vymezené ulicemi Střelničná, 
Klapkova, U Školské zahrady, Na Pěšinách. 

V současné době je řešené území zastavěno jak nízkopodlažní zástavbou řadovými rodinnými domy, tak 
i veřejnými stavbami (mateřská škola, základní škola, TJ Sokol Kobylisy). 

Z hlediska rozvoje bylo řešené území rozděleno na dvě části a to část západní, (převážně urbanisticky 
stabilizovaná), kam jsou navrhovány pouze drobné dostavby a část východní (tzv. přestavbová). Sem 
jsou navrhovány polyfunkční objekty (celkem 4) s max. 6 NP, stávající areál školy má být doplněn 
zařízením klubového typu (3 NP). 

Dopravní systém v řešeném území má zůstat beze změn (není navrhována žádná nová komunikace). 
Navrhovány jsou pouze dílčí úpravy šířkového uspořádání resp. organizace dopravy obslužných 
komunikací. 

Doprava v klidu nově navrhovaných objektů má být řešena v souladu s vyhláškou HMP č. 26/1999 Sb. 
Bilance stávajících potřeb dopravy v klidu v zájmovém území nebyla provedena. Průzkumem však byl 
zjištěn deficit parkovacích stání v ul. Na Pěšinách. Tento deficit má být řešen úpravou uličního prostoru 
této komunikace spolu se zřízením podélných i příčných parkovacích stání (počet není upřesněn). 

Dodávka tepla do nově navrhovaných objektů má být realizována jednak napojením na síť CZT 
(středněpodlažní zástavba U školské zahrady, U měšťanských zahrad), jednak z lokálních tepelných 
zdrojů (plynové kotelny, el. energie, lokality vzdálenější od tepelných sítí soustavy CZT). 

V předložené studii je provedeno vyhodnocení současného stavu kvality ovzduší v zájmovém území 
(podkladem byly modelové výpočty ATEM - aktualizace 2004, hodnoceny byly NO2, PM1O). Z 
provedeného hodnocení vyplývá, že v dané lokalitě nedochází k překračování limitních koncentrací 
znečišťujících látek. 

 

 

 

Protože předložená studie neobsahuje vyhodnocení kvality ovzduší se zapracováním vlivu provozu nově 
navrhovaných objektů (navýšení dopravy, parkovací stání) a zejména bližší specifikaci využití nově 
navrhovaných objektů, orgán ochrany ovzduší k přijatelnosti předloženého návrhu nemůže vydat 
jednoznačné stanovisko. Vzhledem k charakteru lokality lze však předběžně konstatovat, že provoz 
navrhovaných objektů (pokud v nich nebudou realizovány činnosti produkující značné množství emisí - 
tento údaj studie neobsahuje) pravděpodobně nepovede k překračování limitních koncentrací 
znečišťujících látek v dané lokalitě. 

ÚRM: Bere na vědomí 

 
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny   

Ve východní - rozvojové ploše je nutné požadovat před návrhem konkrétních staveb (jednotlivých 
objektů) vypracování dendrologického průzkumu, jehož cílem bude vytipovat všechny hodnotné a 
perspektivní jedince stromů, které musí být ponechány a chráněny před poškozením při stavební činnosti 
(dle ČSN DIN 18 920). V této ploše je třeba stanovit minimální podíl zeleně (KZ).  

ÚRM: Bude zapracováno do čistopisu, je v zastavovacích podmínkách stanoveno, 

 
Snižování max. podlažnosti jednotlivých objektů směrem k jihu (ke hraně návrší} považujeme za 
nezbytné. S doplněním dvou nových RD o další tři RD lze souhlasit za podmínky striktní zejména 
výškové regulace - viz pohledová hrana návrší (upozorňujeme, že RD na pozemku parc.č. 558/16, který 
je před dokončením, je nepřijatelně převýšený).  

ÚRM: Bere na vědomí  a bude zapracováno do textu čistopisu, výškové regulace jsou stanoveny.   

 
U požadovaného stromořadí v ulici U školské zahrady je nutné šířku souvislého pruhu pro výsadby 
stromů určit jako minimální na 2,5 m (nikoliv uváděných 1,5 m). Doporučuje, pokud to uložené 
inženýrské sítě umožní, umístit stromořadí v ulici Náhorní (propojí se tak stromořadí v ulicích U školské 
zahrady a Střelničné). 

ÚRM: Bere na vědomí  a bude zapracováno do textu čistopisu, stromy v ulici Náhorní budou v návrhu 
doplněny, vazba na konkrétní polohu sítí však musí být ověřena podrobnější studií, regulační podmínky 
vyjadřují pouze důležitý princip založení, nepracují s konkrétním zaměřením   

 
V současné době jsou park a níže položená zástavba v ulici Na pěšinách směrem od křižovatky ulic 
Střelničná a Klapkova vystaveny negativním vlivům intenzivní dopravy. Proto je nezbytné 
severozápadní okraj parku uzavřít pomocí kompaktních výsadeb dřevin - pásem vytvořeným stromy a 
podsadbou keřů. Totéž je třeba požadovat pro ochranu navazující nízkopodlažní obytné zástavby 
přiléhající k rušné Střelničné ulici.  

ÚRM:Bude v čistopisu doplněno 

 
Navrhované pěší propojení mezi ulicemi Ke koupališti a U školské zahrady doporučujeme na svahu 
doprovázet pásem veřejné zeleně, tak jak je tomu u schodů v jižní části území. 

ÚRM: Bude v čistopisu doplněno 

 
- Z hlediska myslivosti 

 Nemáme připomínky.  

ÚRM: Bere na vědomí 
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6. Jiří Fexa Náhorní 506/1 182 00 Praha 8 

Nesouhlasím s výstavbou chodníku do zeleného pásu na hranici s pozemkem 483 a s výsadbou nových 
stromů do zbytku zeleného pásu, protože na druhé straně ulice je chodník již hodně široký a je používaný 
pouze ráno cca 2 hodiny a odpoledne stejnou dobu a to pouze ve všední dny. Stávající chodník je ve 
špatném stavu z betonových panelů. Zeleň v této oblasti nikdo neudržuje, a tudíž je dle mého soudu, 
nevhodné vysazovat nové stromy, když na druhé straně silnice je vzrostlé stromořadí. Navíc podrost ve 
školské zahradě je neudržovaný, přerostlý a plný smetí. Jediné místo které je udržované v této oblasti 
ulice U školské zahrady je zelený pás na hranici s mým pozemkem, který pravidelně s manželkou 
sekáme a živý plot zastřihujeme, uklízíme odpadky po dětech ze školy a psí exkrementy. Chodník a 
stromy nejen že situaci nezlepší, ale také nic nevyřeší. Celoplošná zeleň tímto zmizí, chodník bude 
nevyužívaný, prostor se nezvětší, nové stromy zastíní :nejen moji zahradu ale i ostatních sousedů, ale vše 
dále nebude nikdo udržovat. Totéž platí pro situaci před domem doktora Svobodníka, kde do chodníku 
není možné stromy osadit. 

Pro zlepšení vzhledu (jestliže pro tento účel byl návrh zpracováván) a výrazné zlepšení užitných 
vlastností chodníků a silnic v naší oblasti navrhuji, aby rozbité silnice a chodníky dostaly nový povrch 
(zalepením těchto děr se nic nevyřeší), nerovnosti v chodnících byly vyrovnány, byly osazeny nové 
obrubníky a pořádně bylo vyspádováno odvodnění silnice, protože se za deště tvoří velké louže u vjezdu 
do školské zahrady, v kterých se pak drží bahno. 

Podél chodníku v ulici Náhorní, kde jsou obrubníky I chodníky ve velmi špatném stavu se neustále drží 
nánosy špíny, které taktéž nikdo neodklízí a ani v případě blokového čištění ulic, které se párkrát do roka 
provádí, se letitá špína neodstraní a po prvním dešti vypadá vše hodně podobně tomu, co bylo před 
úklidem. O silnici a chodníku v ulici U Školské zahrady, hlavně v části u sokolovny a před vstupem do 
ZDŠ je škoda mluvit, protože tam jsou samé díry v silnici a celý povrch se již rozpadá. 

ÚRM: bere na vědomí, obsah není  předmětem řešení zastavovací studie   

 
7. Ing.Petr Votoupal, Rue Coroly 15, Brusels, Belgium 

Návrh zastavovacích podmínek Kobylisy -lokalita Střelničná, Praha 8 je územně plánovacím podkladem 
(urbanistickou studií) podle § 3 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona (dále též jen "stavební 
zákon"). Jako takový je možné jej připomínko vat, což tímto činím. Rád bych zdůraznil, že dle § 28 
stavebního zákona se na projednávání a schvalování územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů nevztahují obecné předpisy o správním řízenÍ. V takovém případě se však uplatní 
základní zásady správního řízení (§ 177 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), včetně zásady 
zákonnosti, ochrany práv nabytých v dobré víře a součinnosti s občany. Z tohoto pohledu bych rád 
zdůraznil následující: 

Pozemky č. parc. 499, 500/2, 501, 502, 503, jsou sice podle legendy k výkresu č. 31 umístěny v zóně se 
zvýšenou ochranou zeleně, podle Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy jde však o 
lokalitu, kde principielně je možná výstavba. OMI MHP mi dal již 10.3.2005 souhlas k žádosti o koupi 
pozemku parc. č. 558/1 v k.ú. Kobylisy, v souladu s územním plánem. 

Pokud jde o pozemek č. parc. 558/1, v současné době probíhá jednání s odborem výstavby ÚMČ Praha 8 
a se zástupci Sekce útvaru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (Ing. Arch. Klokočková), na jehož 
základě vzniká vzájemně výhodné řešení otázky dalšího rozvoje předmětného územÍ. Městská část Praha 
8 má zájem o pěší propojení ulice Na Pěšinách a ulice U Školské zahrady. Protože - jak připouští i 
SÚRM - je jeho realizace vázána na můj souhlas s umístěním objektu na pozemcích č. parc. 400 a 500, 
navrhl Útvar rozvoje hlavního města kompromisní řešení, které architektonická kancelář ORANGE 
MACHINE & CA.I.S, architekti S.r.D., již zapracovala do projektu výstavby na sousedních pozemcích 
(viz příloha). Návrh vychází zcela z požadavků SÚRM a ÚMČ Praha 8, nebo jde dokonce i nad ně (např. 

šířka schodiště je 3 metry), navíc počítá s tím, že by na části pozemku č. parc. 558/1 vznikl malý parčík s 
pískovištěm a stromy, který může být využíván obyvateli bytových domů, které zde mají vzniknout. 

Pokud jde o mne, s největší pravděpodobností by se jednalo o směnu pozemků potřebných pro výstavbu 
schodiště a pozemku č. parc. 558/1, zájem o odkoupení pozemků mají ale také majitelé sousedních 
pozemků, tak na pozemku č. parc. 499 a sousedícím pásu při ulici U školské zahrady má společnosti A23 
zájem postavit bytový dům a na pozemku č. parc. 497 má jeho vlastník zájem vybudovat rodinný dům. 
Bylo by maximálně užitečné, pokud by návrh zastavovacích podmínek lokality Střelničná, Praha 8 
respektovat snahu vlastníků koordinovat svoje zájmy a zohlednil plánovanou zástavbu. 

Z tohoto pohledu je nezbytné, aby návrh zastavovacích podmínek Kobylisy - lokalita Střelničná, 
respektoval jednak výsledek vzájemných jednání a zájem můj i ÚMČ Praha 8 na vybudování pěší spojky 
(schodiště) mezi Ulicí na Pěšinách a ulicí U školské zahrady, který nebude možné realizovat bez mého 
souhlasu, protože jako vlastník předmětných pozemků nemám povinnost dát k dispozici vlastní pozemky 
k výstavbě pozemní komunikace, a nemohou být přitom splněny podmínky pro vyvlastnění, tedy 
podmínka, že nelze dosáhnout účelu vyvlastnění jinak (ČI. 11 odst. 4, § 108 a násl. stavebního zákona, 
resp. nově zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě - číslo 
sněmovního tisku 999) a především zásada vyváženosti mezi intenzitou veřejného zájmu (zkratka mezi 
ulicemi na Pěšinách a ulicí U školské) a intenzitou zásahu do mých vlastnických práv (též čI. 4 odst. 4 
Listiny základních práva a svobod). Zanedbatelná hodnota veřejné zeleně v této lokalitě neodpovídá 
významu projektu schodiště a parčíku a proto celý pracně budovaný kompromis předpokládá, že návrh 
zastavovacích podmínek bude změněn tak, že pás pozemku podél ulice U školské zahrady, označený 
jako veřejný prostor se zelení, bude předefinována na kategorii "čistě obytná" tak, aby nevylučoval - 
koordinovanou a promyšlenou - výstavbu na předmětných pozemcích. To nevylučuje zpracování tohoto 
území způsobem, jaký navrhujeme ve studii atelieru C.A.I.S., kdy se v horní části schodiště mezi ulicemi 
na Pěšinách a U školské zahrady, vybuduje parčík s pískovištěm a stromy, který bude sloužit obyvateli 
bytových domů na mém a sousedním pozemku, jakož i komukoliv dalšímu. Urbanistická studie se dle § 
4 vyhlášky 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
zpracovává zejména pro získání variantních nebo alternativních řešení vybraných problémů v území. 
Tento aspekt návrhu zastavovacích podmínek považujeme za nutné zdůraznit – pakliže jej ÚMČ Praha 8 
presentuje jako otevřený materiál, který má soužit mimo jiné k zapojení dotčených vlastníků do tvorby 
jeho finální podoby, měla by ÚMČ Praha 8 připomínky vlastníků v tomto materiálu zohlednit. 

ÚRM: řešení je v jednání se všemi zainteresovanými  stranami  a výsledek bude zapracován do čistopisu 

 
8. A 23 spol. s r. o. , Na Mokřině 27, 130 00 Praha3 

Máme záměr na našich pozemcích .496, 497 ul. Na Pěšinách, U Školské zahrady provést výstavbu 
bytových objektů. Požádali jsme o odkoupení části pozemku 558/1, který navazuje na náš pozemek 497. 
S tímto odkupem DMI MHP souhlasí. Protože horní pozemek je pozemkem stavebním, je potřeba jej 
navázat na komunikaci. Nesouhlasíme tedy, aby se na něm nedalo stavět nebo nebyl přístupný z ulice U 
Školské zahrady. Rádi bychom řešili výstavbu na horním pozemku koordinovaně s jednotnou uliční 
čárou, zastavovacími podmínkami (např. 2 nadzemní podlaží, plochá střecha, možnost zastavění v celé 
šíři pozemku). Náš možný záměr výstavby jsme ve studii předložili již v dubnu 2006 útvaru rozvoje hl. 
m. Prahy a útvaru územního rozhodnutí Praha 8. Pro využití zeleně v místě počítáme, že obyvatelé 
našeho bytového domu budou moci využívat parčík s pískovištěm, vytvořený na základě návrhu C.A.I.S. 
který Vám předložil ing. Votoupal. 

ÚRM: Návrh je v rozporu s dohodnutými principy dostaveb v území, odporuje charakteru území, 
připomínku nelze akceptovat, pro pozemky jsou určeny základní regulace, odpovídající způsobu využití 
navazujících pozemků 
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Doplňující projednání  čistopisu  11.2006 
 
1. Policie České republiky , dopravní inspektorát, Praha 4. 
Vyřizuje: mjr. Vocásek, tel. 974825 678 
 

Po prostudování a posouzení předloženého územně - plánovacího podkladu řešení uličního profilu 
místní komunikace v Praze 8 - Kobylisy ul. U Školské zahrady dává Policie ČR, Správa hl. m. Prahy, 
dopravní inspektorát následující vyjádření: 

1. Nesouhlasíme s navrhovaným šířkovým uspořádáním místní pozemní komunikace ul. U Školské 
zahrady s jednostranným chodníkem o šíři 2,5 metru na západní straně oblouku ulice, pásem zeleně o šíři 
2,5 metru, dvou pruhovou vozovkou široké 5,5 metru a bezpečnostním odstupem 0,5 metru od .oplocení 
školy. 

2. Nesouhlasíme s názorem, že podle školy není nutný chodník. Naopak, současný panelový chodník byl 
vybudován dodatečně, neboť si to situace a požadavek zajištění bezpečného pohybu pěších zejména 
školních dětí vyžádala. 

3. Požadujeme vybudování místní pozemní komunikace s dvou pruhovou vozovkou o minimální šíři 6 
metrů a chodníky po obou stranách vozovky. 2 metry podle oplocení školy a 1,5 - 2 metry v oblouku na 
západní straně komunikace, podle parcel plánované obytné zástavby. 

4. Nesouhlasíme s navrhovaným řešením ulice U Měšťanských škol, kde jsou vstupy  a vjezdy do 
školských objektů a přilehlých pozemků. 

5. Jako možné řešení se nabízí vybudování Obytné zóny § 39 a § 40 zákona č. 361/2000 Sb., tj. 
komunikace v jedné úrovni s prvky k zabránění rychlé jízdě vozidel a přímého vstupu chodců do 
průjezdního prostoru. Zaslepování komunikací bez vybudování potřebného, prostorově odpovídajícího 
obratiště (bez couvání vozidel) je z hlediska zajištění bezpečného provozu na komunikaci, zejména v 
místě zvýšeného pohybu dětí, nepřípustné. 

6. Navrhované řešení musí být s ohledem na plánovaný rozvoj území perspektivní, dopravně 
odpovídající potřebám a nárokům na dopravu v řešeném území, platným normám pro výstavbu 
pozemních komunikací a pravidlům provozu na pozemních komunikacích zakotvených v zákoně Č. 
361/2000 Sb., ve znění ostatních právních předpisů. 

ÚRM:  
ad. 1. + 2. 
Návrh příčného uspořádání komunikace vycházel z podmínky umístit zde plnohodnotný pás zeleně vč. 
stromořadí. Jednotlivé komentované skladebné prvky odpovídají ČSN 73 6110; PČR nevyhovuje 
jednostranné vedení chodníku. Připomínku bereme na vědomí a navrhujeme uspořádání ulice jako 
komunikace se smíšeným provozem (D1). 

ad. 3. 
Návrh neumožňuje řešit průběžný pás zeleně. Jak bylo výše uvedeno – a v souladu s doporučením PČR 
v bodu 5. – navrhujeme komunikaci se smíšeným provozem – „obytnou ulici“. 

ad. 4. + 5. 
V dokumentaci, kterou měla PČR k dispozici, nebylo explicitně vyznačeno místo pro otáčení vozidel. To 
uvažujeme v parametrech odpovídajících nákladním automobilům, jsou-li stísněné prostorové poměry, 
v západní ulici U Měšťanských škol. Západní větev ulice U Měšťanských škol je pro průjezd 
automobilové dopravy zaslepena z důvodu vytvoření čistě pěšího klidového prostoru mezi oběma areály 
školních zařízení. Případný obrat vozidel se nenavrhuje v místě zvýšeného pohybu dětí. Návrh 
neznemožňuje nezbytně nutnou obsluhu pozemku, která se po zpevněných plochách může odehrávat. 
Doporučujeme instalaci sloupků, které je možné vždy dočasně demontovat (stejně např. v případech 

mimořádných událostí pro vjezd vozidel IZS). 

ad. 6 
Jedná se o konstatování obecné povahy, které bereme na vědomí. V řešeném území – malém také svým 
měřítkem – se nepředpokládá rozvoj, který by vyžadoval investice do kapacitnějších místních 
komunikací. Spíše se jedná o úpravy veřejného prostoru ve prospěch pohybu pěších, definování 
parkování vozidel a doplnění uliční zeleně. Předpokládáme, že konkrétní projekt řešení komunikací D1 
vyjde z platných norem a ostatních předpisů. 

 
2. MHMP - Odbor ochrany prostředí 

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Bez připomínek. 

- Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Ing. Bílý 
Naše připomínky k předložené dokumentaci byly formulovány ve stanovisku č.j. MHMP-
003124/2004/1/00PNI ze dne 21.2.2006. Jelikož byly zpracovatelem akceptovány, nemáme již k 
dokumentaci připomínek. 

- Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Vyšínová 
Předložený návrh zastavovacích podmínek se od návrhu projednávaného v únoru 2006 (vyjádření 
orgánu ochrany ovzduší bylo uvedeno ve stanovisku č.j. MHMP003124/2004/1/00PNI ze dne 
21.2.2006) odlišuje pouze v drobné úpravě v okolí komunikace U Školské zahrady. V oblouku této 
komunikace je nově navrhována zástavba rodinnými domy (celkem 7 domů). V ostatních parametrech 
zůstal původní návrh nezměněn (další zástavba, koncepce dopravy, zásobování teplem). 

Vzhledem k předpokládanému minimálnímu vlivu nově navrhovaných rodinných domů na kvalitu 
ovzduší v dané lokalitě zůstává původní vyjádření orgánu ochrany ovzduší nadále platné beze změn.  

-  Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ing.Ossendorf 
K zastavovacím podmínkám v předmětné lokalitě jsme se vyjadřovali stanoviskem č.j. MHMP - 
003124/2006/1/00PNI dne 21.2.2005. Jelikož naše připomínky byly akceptovány a do předložené 
dokumentace zapracovány, nemáme k dokumentaci námitky. ' 

- Z hlediska myslivosti: Ing. Bílý Nemáme připomínky. 

- Z hlediska ochrany vod: Bez připomínek. 

Toto stanovisko je vydáváno dle § 154 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. 

ÚRM: bere na vědomí 
 
3.  C.A.I.S. architekti s.r.o., Kostelní 4, 170 00 Praha7 zástupci (Ing.Petr Votoupal, pozemek 
499,500/2,501,502,558/1) 

Žádost o potvrzení návhu RD č.parc. 499, 500/2, 501, 502, 558/1 se zastavovacími podmínkami  

ÚRM: potvrdil soulad s ÚPn dopisem čj. 1690/2006 
 

 
 
DOPORUČENÍ  VYPLÝVAJÍCÍ  Z  PROJEDNÁNÍ 
Na základě vyhodnocení připomínek byly připomínky jednotlivých organizací  zapracovány do čistopisu 
zastavovacích podmínek a  výkresy byly dle požadavků upraveny a do regulativů vloženy další 
podmínky vyplývající z projednání.  

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


