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1. Širší vztahy 

Praha, hlavní město České republiky, je politickým, ekonomickým, kulturním a turistickým centrem celostátního 
i mezinárodního významu. Leží v geograficky výhodné poloze uprostřed Evropy. Výraznou předností Prahy 
je unikátní kulturně-historické dědictví i značný ekonomický potenciál. Území bezprostředně sousedící s Prahou 
i širší oblast kolem ní přenášejí oběma směry vazby nejen přírodní a krajinné, ale i intenzivní vazby civilizační, 
tedy sídelní, sociální, ekonomické, dopravní a technické, které způsobují enormní zátěž kontaktního území 
a projevují se ve všech oblastech řešených územním plánem. Vyplývá z nich nutnost spolupráce se sousedním 
Středočeským krajem při hledání společných řešení problémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Uspo řádání krajiny v širších vztazích  

Krajina na rozhraní hl. m. Prahy a Středočeského kraje je člověkem využívána a kultivována již po staletí. 
V důsledku toho v ní doposud převládalo zemědělské hospodaření mezi rozptýlenými sídly různé velikosti. 
V posledním období v souvislosti s probíhající suburbanizací dochází k výrazné proměně příměstského prostoru, 
jejímž průvodním jevem je ztráta tradičních přírodních a krajinných vazeb. Plán proto počítá s ochranou 
stávajících hodnot a v místech s nižším stupněm ekologické stability navrhuje vytvářet nová přírodě blízká území 
s převážně extenzivními formami rekreace jako doplňující funkcí. Jsou rozvíjeny nejen tangenciální vztahy 
po obvodu města, ale předpokládá se i radiální propojení ploch zeleně směrem do Středočeského kraje. Soubor 
stávajících a uvažovaných ploch zeleně bývá zjednodušeně označován jako zelený pás kolem Prahy a potenciální 
prostor pro jeho naplnění je zobrazen ve schématu S1 Koncepce krajiny. Tato myšlenka vychází z Koncepce 
zeleného pásu hl. m. Prahy schválené Radou hl. m. Prahy v roce 2008 a bude dále upřesňována a rozvíjena 
na základě spolupráce s příslušnými orgány Středočeského kraje, které aktuálně připravují podobné dokumenty 
pro své správní území. 

V rámci zkvalitnění výše popisované příměstské krajiny je vhodné obtížně využitelné či pro zemědělství nevhodné 
pozemky zalesňovat. Vedle zakládání lesů má význam i rozvoj nelesních forem zeleně, zvláště tam, kde není 
žádoucí zásadně měnit stávající charakter otevřené krajiny. Je nutné posílit retenční schopnost území zakládáním 
rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů a zároveň rozvíjet v minulosti redukovanou síť pěších a cyklistických 
stezek včetně doprovodné vegetace pro celkové zlepšení prostupnosti území v Praze i mimo ni. 

Plán navrhuje vybranou část ploch zeleně zařadit do tzv. celoměstského systému zeleně hl. m. Prahy, který 
je třeba propojit se systémem zeleně v regionu, především s významnými přírodními lokalitami Středočeského 
kraje (Český kras, povodí Kačáku, Voděradské bučiny, Kersko, Úpor či Veltruský luh). Naplnění této koncepce 
by také posílilo funkčnost územního systému ekologické stability. 

V řešeném území se nachází osm evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000, z toho dvě zasahují 
do Středočeského kraje. Jde o EVL Radotínské údolí v Českém krasu a EVL Břežanské údolí na jižním okraji 
města. Integrita těchto lokalit je respektována včetně předmětu ochrany. Ve výkresu širších vztahů je zakreslena 
Ptačí oblast Křivoklátsko, vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od Prahy však nemá žádný vliv na systémové 
vazby mezi Prahou a Středočeským krajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Širší vztahy 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 6 

1.2 Postavení m ěsta v systému osídlení 

Praha zaujímá v systému osídlení České republiky dominantní pozici. Je přirozeným centrem Středočeského 
kraje, Čech a celé republiky. Její vazby na úrovni regionální, republikové i středoevropské jsou mimořádně 
intenzivní. Je také křižovatkou většiny dopravních koridorů v České kotlině, kterými jsou přenášeny i významné 
středoevropské vazby.  

Praha je správním centrem středočeského regionu, pro který je nepostradatelným zdrojem pracovních příležitostí 
(více než 90 tisíc osob dojíždí do Prahy za prací), vzdělávání (20 tisíc osob dojíždí do pražských škol), centrem 
zdravotnictví, kultury, obchodu, služeb i dalších aktivit sloužících k uspokojování potřeb jeho obyvatel. Hlavní 
město naopak využívá nejen přírodní a rekreační zázemí regionu, ale také napojení na technickou a dopravní 
infrastrukturu, zdroje pitné vody a předpokládá společné řešení problémů s odkanalizováním, hospodaření 
s odpady atd. 

Území za hranicí Prahy definované Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (schválenou usnesením 
vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009) jako Rozvojová oblast Praha (OB1) je již od roku 1990 dynamicky 
se rozvíjejícím prostorem a centrem mimořádného zájmu podnikatelských aktivit. Intenzivní nárůst monofunkční 
bytové výstavby, ke kterému došlo v souvislosti s levnějšími a dostupnějšími pozemky mimo Prahu, se od roku 
2001 výrazně zrychluje (tzv. příměstská suburbanizace). Při nedostatečné koordinaci výstavby vzniká tzv. „urban 
sprawl“ nesoucí s sebou provozní problémy zejména v oblasti dopravního napojení nebo nedostatečné kapacity 
občanské vybavenosti. Prostorově roztříštěná, nesouvislá a územně minimálně organizovaná zástavba má v řadě 
případů nepříznivé ekonomické, sociální a environmentální dopady. 

V pražském regionu dochází také k výrazné proměně ekonomického potenciálu - na jedné straně k útlumu 
průmyslové výroby a na straně druhé k rozvoji komerčně-industriálních zón při hlavních radiálních trasách 
v příměstském území (komerční suburbanizace). Poptávka po pracovní síle převyšující vlastní zdroje působí 
na snížení dojížďky do Prahy a vyvolává i protisměrnou vyjížďku za prací, zejména z velkých pražských sídlišť. 
Nadměrná koncentrace ekonomických aktivit podél hlavních silničních tahů ale má negativní vliv na krajinu 
a strukturu osídlení. Často jde o značně diskutabilní zásahy do krajiny s rizikem, že záměry nebudou v plném 
rozsahu dokončeny. Nevhodná je zejména urbanizace dálničních koridorů, proto je nezbytné v případě větších 
rozvojových programů analyzovat rizika a formulovat limity území. Jde především o zachování kulturní hodnoty 
krajiny, přírodních prvků a krajinného rázu včetně prostupnosti území, přijatelnou intenzitu využití území, 
zachování tradičních sídelních struktur, vazbu na sociální infrastrukturu a na systémy hromadné dopravy zejména 
kolejové. Je nutné podporovat polyfunkčnost nových sídelních celků a vznik regionálních center, která se stanou 
zdroji pracovních příležitostí a místem pro uspokojování základních životních potřeb obyvatel nejbližšího okolí, 
což přispěje ke snížení požadavků na přetíženou občanskou vybavenost a dopravní infrastrukturu v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Širší vztahy krajinné infrastruktury - ÚSES 

Bližší i širší okolí Prahy je s územím hlavního města provázáno prostřednictvím ÚSES systémem stávajících 
a navržených krajinných prvků se specifickými požadavky. Z nadregionálních prvků mají relevantní význam 
biokoridory spojené s údolím Vltavy (ať už osy vázané na vlastní řeku a její nivu, či teplomilná doubravní osa 
ve svazích nad Vltavou) a na ně se logicky napojující biokoridory v údolí Berounky. Dále pak přibližně 
po západním a severozápadním okraji Prahy prochází mezofilní hájová osa, která propojuje oblast Českého krasu 
s nadregionálním biocentrem Údolí Vltavy, ležícím převážně již mimo území hlavního města. Téměř celý úsek 
tohoto biokoridoru mezi Radotínským údolím a Šáreckým údolím bude nutné založit, a to na území Prahy 
i Středočeského kraje. Oproti tomu jiná, také mezofilní hájová osa propojující Voděradské bučiny s nivou Labe 
se pouze dotýká východního okraje hl. m. Prahy a do území řešeného tímto plánem zasahuje výhradně 
prostřednictvím plně funkčního nadregionálního biocentra Vidrholec. 

Z regionálních prvků přesahují hranice Prahy biocentrum Šance na jejím jižním okraji, dále obě biocentra 
v Radotínském údolí a biocentrum Únětický háj u Přední Kopaniny. Regionální biokoridor na severu propojuje 
Ďáblický háj s Bořanovickým hájem a je převážně určen k založení, zato biokoridor na Vinořském potoce 
směřující k Labi a biokoridor na Botiči, který je s Hrnčířskými loukami spojen přes správní území obce Průhonice, 
mají větší část funkčních úseků. Řadu vazeb do středočeského regionu zprostředkovávají i prvky lokální úrovně, 
ty však nelze vzhledem ke zvolenému měřítku ve výkresu O2 - Širší vztahy zobrazit. 

Řešení je na nadregionální a regionální úrovni koordinováno s UP VÚC Pražského regionu. 
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1.4 Širší vztahy dopravní infrastruktury 

1.4.1 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Praha je důležitou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. 
Komunikační síť na území Čech se vyznačuje radiálním založením hlavních tras směřujících z jednotlivých směrů 
do hlavního města.  

Do Prahy jsou zaústěny dálnice D1 (Praha – Brno), D5 (Praha – Plzeň), D8 (Praha – Teplice), 
D11 (Praha - Hradec Králové), k těmto stávajícím dálnicím ještě přibude dálnice D3 (Praha – České Budějovice). 
Rychlostní silnice směřující k Praze tvoří rychlostní silnice R6 (Praha – Karlovy Vary), R4 (Praha – Strakonice), 
R7 (Praha – Chomutov), R10 (Praha – Mladá Boleslav – Turnov), dále silnice I. třídy I/2 (Praha – Kostelec 
nad Černými lesy), I/9 (Praha – Česká Lípa) u obce Zdiby, I/12 (Praha – Kolín) a další silnice II. a III. třídy.  

Na navrženou komunikační síť hlavního města na okraji Prahy navazuje z regionu u Zbraslavi v údolí Vltavy 
silnice II/102, z oblasti Poberouní silnice II/115, na jihozápadě u Jinočan silnice II/116 v upravené trase, na západě 
u Chrášťan silnice II/605, u Řep silnice II/606, na severozápadě u Suchdola silnice II/241, II/242 v údolí Vltavy 
u Sedlece, na severu silnice II/608 severně od Dolních Chaber, silnice II/243 u Březiněvsi, na severovýchodě na 
mimopražském území u Přezletic nová trasa silnice II/244, u Vinoře silnice II/610, na východě u Horních Počernic 
silnice II/611, na jihovýchodě je v regionu vymezena nová trasa silnice II/335, na jihu jižně od Kunratic je 
na komunikační systém hlavního města napojena silnice II/603.  

K nejvýznamnějším silnicím II. třídy patří silnice II/101, která propojuje významné obce v regionu (např. Říčany, 
Brandýs nad Labem, Neratovice, Kralupy nad Vltavou) a území Prahy se dotýká pouze okrajově na jihu města. 
Zatraktivnění této komunikace přinese zkvalitnění dopravy v regionu a může tak přispět k omezení části 
regionálních dopravních vztahů přes území hlavního města. 

Systém dálnic, rychlostních silnic, silnice I/2, I/12 a další vybrané silnice a místní komunikace budou na rozhraní 
hl. m. Prahy a pražského regionu vzájemně propojeny Pražským okruhem (Silničním okruhem kolem Prahy). 
Vymezená trasa Pražského okruhu respektuje zprovozněné úseky na západě i východě hlavního města, 
rozestavěné úseky na jihu Prahy, na jihovýchodě Prahy připravovaný úsek Běchovice – D1 v poloze východně 
od Uhříněvsi mezi Kolovraty a Říčany, na severovýchodě Prahy v poloze východně od Satalic, kolem Vinoře 
a jižně od Březiněvsi, na severozápadě hlavního města s tunelem v Suchdole. 

1.4.2 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA OSOB  

Významnou roli pro dopravní obsluhu hlavního města a přilehlého Pražského regionu tvoří komplexně pojatý 
systém Pražské integrované dopravy, který zajišťuje relativně vysokou časovou, prostorovou a tarifní provázanost 
jednotlivých subsystémů bez ohledu na dopravce. Do této soustavy jsou integrovány kromě městské hromadné 
dopravy také příměstská doprava železniční a autobusová a záchytná parkoviště P+R.  

V Praze je základ městské hromadné dopravy vymezen sítí čtyř tras metra a výrazně rozšířenou tramvajovou sítí. 
Na okraji města jsou vymezeny významné terminály veřejné dopravy ve vazbě na stávající i nové stanice metra, 
případně tramvajovou nebo železniční dopravu, ke kterým budou směřovat regionální autobusové linky. 
Nejvýznamnější terminály jsou vymezeny v lokalitách Černý Most (s vazbou na trasu metra B), Letňany (s vazbou 
na trasu metra C), Suchdol (s vazbou na tramvajovou trať Dejvice – Suchdol), Dlouhá míle (s vazbou 
na železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně (pro trasu A je na Dlouhé míli ve variantě zajištěna územní rezerva), 
Zličín (s vazbou na trasu metra B), Horka na Západním Městě (s vazbou na větev metra trasy B), Smíchovské 
nádraží (s vazbou na trasu metra B, železniční a tramvajovou dopravu), Depo Písnice (s vazbou na trasu 
metra D), Depo Hostivař (s vazbou na trasu metra A). 

U koncových (i dalších) stanic metra a vybraných železničních stanic jsou vymezena parkoviště (garáže) 
záchytného systému P+R. Systém záchytných parkovišť P+R je rovněž zastoupen u vybraných železničních 
stanic a zastávek nejen v Praze, ale i v přilehlé části Pražského regionu. 

Od terminálu Depo Písnice je na území Prahy směrem na jih k Vestci (Jesenici) vymezena segregovaná trasa 
pro příměstskou autobusovou dopravu do jižní části regionu, kterou je potenciálně možné využít i pro jiný systém 
veřejné dopravy. 
Mezi Jižním Městem a přilehlou částí Pražského regionu (oblastí Průhonic a Čestlic) je na území Prahy vymezena 
územní rezerva pro tramvajovou trať. 

Na severovýchodě Prahy je na území hlavního města vymezena územní rezerva pro eventuální kolejové spojení 
Praha – Brandýs nad Labem / Stará Boleslav. 
Na severozápadě Prahy není vyloučena potenciální možnost prodloužení tramvajové trati od vymezeného 
terminálu v Suchdole do přilehlé části regionu (směr Horoměřice). Pro tuto možnost však územní plán územní 
rezervu nevymezuje. 

Pro mezinárodní a nejdůležitější vnitrostátní autobusovou dopravu je vymezeno centrální autobusové nádraží 
Praha-Florenc. Ostatní vnější autobusová doprava, především doprava příměstská, bude soustředěna převážně 
do celoměstsky významných terminálů příměstské dopravy u stanic metra a železnice na okraji hlavního města.  

1.4.3 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Železniční uzel Praha (ŽUP) je významnou součástí železniční sítě České republiky a z hlediska mezistátní 
dopravy i evropské železniční sítě. Do ŽUP je zaústěno 10 železničních tratí, přičemž 6 z nich je součástí 
evropského systému železničních magistrál na základě dohod AGC a AGTC. Stávající koncepci železniční 
dopravy doplní systém vysokorychlostní železnice (VRT – vysokorychlostní trati) a na jihovýchodě Prahy do Prahy 
zaústěná nová železniční trať Praha – Bystřice u Benešova. V územním plánu jsou trati, které jsou součástí 
systému vysokorychlostní železnice, vymezeny jako úseky novostaveb navržených v parametrech 
vysokorychlostní dráhy, zvyšující kapacitu hlavních tratí systému konvenční železnice. Dosaženo tak bude 
segregace různých segmentů železniční dopravy.  

V centru Prahy jsou vymezeny koridory územních rezerv pro nové převážně tunelové úseky železničních tratí, 
které zachovávají možnost pro plně průjezdné uspořádání ŽUP. 

Do Prahy jsou zaústěny železniční trati: 
• č. 011 Praha – Kolín, 
• č. 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov, 
• č. 091 Praha – Kralupy nad Vltavou, 
• č. 120 Praha – Kladno – Chomutov, 
• č. 122 Praha – Hostivice – Rudná, 
• č. 171 Praha – Beroun, 
• č. 173 Praha – Rudná – Beroun, 
• č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš / Čerčany, 
• č. 221 Praha – Benešov,  
• č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Nymburk.  

Železniční uzel Praha je na základě mezinárodních dohod součástí těchto tranzitních železničních koridorů: 
• I. koridor: SRN / Berlín – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakousko/Vídeň, 
• III. koridor: SRN / Norimberk (Domažlice – / SRN / Mnichov) – Cheb – Plzeň – Praha – dále v trase 

I. koridoru do České Třebové – Olomouc – Ostrava – Polsko / Slovensko), 
• IV. koridor: SRN – Děčín – Praha – Veselí nad Lužnicí – České Velenice – Rakousko / Linec 

(Horní Dvořiště – Rakousko / Vídeň). 

Železniční síť zaústěná do Prahy bude zmodernizována tak, aby její parametry odpovídaly mezinárodním 
dohodám a rostoucímu významu železniční dopravy.  

1.4.4 CYKLISTICKÁ A P ĚŠÍ DOPRAVA 

Koncepci cyklistické dopravy v Praze tvoří koridory cyklistické infrastruktury, jimiž jsou vedeny páteřní a hlavní 
cyklotrasy celoměstského významu. V regulativech se v rámci těchto koridorů ukládá povinnost realizovat 
pro provoz cyklistů vhodná opatření stavebního i dopravně-organizačního charakteru. Součástí vymezeného 
systému cyklistické dopravy v Praze jsou i cyklistické trasy, které mají zásadní význam pro rozvoj cyklistické 
dopravy mezi hlavním městem a územím Pražského regionu, navazující na plánované významné dopravní 
cyklostezky na území Středočeského kraje. K nejvýznamnějším cyklotrasám propojujícím Prahu s regionem patří 
cyklotrasy podél Vltavy, Berounky a dalších vodních toků, dále to jsou cyklotrasy, které propojují lokality 
se zachovaným přírodním prostředím nebo propojují národní či mezinárodní síť cyklotras (Greenway, EuroVelo).  

Pro pěší dopravu je třeba mezi Prahou a regionem vytvořit příznivější podmínky. Předpokladem pro rozvoj pěší 
dopravy v uvedené relaci je zachování kvality příměstské krajiny jako kulturního dědictví, zamezení srůstání 
jednotlivých sídel, obnova tradičních historicky vzniklých tras a nabídka nových pěších propojení. 



1. Širší vztahy 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 8 

1.4.5 LETECKÁ DOPRAVA 

Letecká doprava díky své rychlosti a nezávislosti na pozemních bariérách spojuje hl. m. Prahu s celým světem. 
Dominantní roli v rámci Prahy i celé České republiky z hlediska významu i dopravního výkonu má pražské 
mezinárodní Letiště Ruzyně. Letiště Kbely je určeno pro vojenské účely, letiště Letňany a Točná doplňují základ 
sítě letišť na území hlavního města. Na Letišti Ruzyně se předpokládá částečná přestavba dráhového systému, 
která do budoucna zajistí kromě vyšší kapacity letiště v počtech pohybů letadel i jejich směrování mimo hustě 
obydlené části hlavního města. Navržený dráhový systém je založen na principu dvou paralelních drah, které 
budou provozně nezávislé. Vzletová a přistávací dráha 13/31 je zachována, avšak provoz na ní bude pouze 
výjimečný, a to v případech, kdy některá z paralelních hlavních vzletových a přistávacích drah bude uzavřena 
pro nezbytné opravy nebo v případě extrémní meteorologické situace, která neumožní bezpečné přistání nebo 
vzlet na některé ze dvou paralelních drah.  

Realizaci nové paralelní vzletové dráhy 06R/24L plán podmiňuje výstavbou kolejového spojení Letiště Ruzyně 
s centrem Prahy.  

Z ostatních letišť v regionu je významnější role vymezena letišti Vodochody. 

1.4.6 VODNÍ DOPRAVA 

Vodní doprava bude realizována po vodních cestách Vltavy, která je splavná od Třebenic po soutok s Labem, 
Berounky, která je splavná od přístavu Radotín po soutok s Vltavou, a Labe, které je splavné od Chvaletic 
až do Hamburku. Praha je sítí průplavů a kanálů napojena na evropské vodní cesty s přímým spojením 
s námořními přístavy Štětín, Rotterdam, Brémy, Antverpy, Marseille (ve výhledu) i s přístavem Konstanta (průplav                
Rýn – Mohan – Dunaj). Nejvýznamnější přístavy v Praze jsou přístavy Holešovice, Libeň, Smíchov, Radotín 
a terminál osobní vodní dopravy u Palackého, Jiráskova a Čechova mostu. 
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1.5 Širší vztahy technické infrastruktury  

V nadřazených systémech technické infrastruktury jsou vytvořeny výrazné vztahy mezi hl. m. Prahou, 
Středočeským krajem i dalšími oblastmi republiky.  

1.5.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

V zásobování pitnou vodou jsou stabilizovány zdroje vody Želivka a Káraný. Rezervním zdrojem je Úpravna vody 
Podolí. Z městského nadřazeného systému zásobování vodou jsou vedeny přívody vody do Kladna, Berouna, 
Roztok, Říčan a Úval. 

1.5.2 ODKANALIZOVÁNÍ 

V odkanalizování budou napojeny Hostivice na Prahu. Odpadní vody z části Suchdola budou i nadále odváděny 
na ČOV Roztoky. Na ČOV Vinoř budou napojeny Přezletice, Podolanka, Jenštějn a Radonice. Z Císařského 
ostrova bude vybudován štolový přivaděč do Drastů, kam bude vymístěno stávající kalové hospodářství z ÚČOV. 

1.5.3 VODNÍ TOKY 

Vltava a Berounka svými povodňovými průtoky po mimořádné povodni v srpnu 2002 zasáhla území hl. m. Prahy 
tak, že byla přehodnocena protipovodňová ochrana na území hlavního města a byla stanovena ochrana území 
Prahy pro průtoky v srpnu 2002 + 30 cm. Protipovodňová ochrana je v centrální části města dokončena, 
v okrajových částech města se dokončuje.  

Neúměrný rozvoj obcí ležících v povodí Vltavy mimo území hlavního města negativně ovlivňuje průtokové poměry 
na drobných vodních tocích na území hlavního města. Naopak územní rozvoj hlavního města způsobuje 
vodohospodářské problémy v povodí Labe na území Středočeského kraje. Situace se dále zhorší, pokud nebudou 
realizována protipovodňová opatření na dotčených drobných vodních tocích nebo usměrněn rozvoj obcí.  

1.5.4 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

Zásobování teplem propojené Pražské teplárenské soustavy CZT, umístěné v pravobřežní části města a v návrhu 
i v oblasti Holešovic, zajišťuje tepelný napáječ vedený z hlavního zdroje soustavy – elektrárny Mělník I. 

1.5.5 ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 

Zásobování Prahy zemním plynem je zajišťováno ze soustavy tranzitních VVTL plynovodů provozovaných RWE 
Transgas, a. s. Do Prahy je plyn přiváděn VVTL plynovody z vnitrostátních předávacích stanic VVTL potrubím 
do VVTL regulačních stanic zásobujících pražský VTL systém provozovaný Pražskou plynárenskou, a. s. 

• VVTL regulační stanice Dolní Měcholupy je zásobována dvěma VVTL plynovody z VPS Limuzy 
a VPS Veselí nad Lužnicí spojujícími se v provozním uzlu Hájek. 

• VVTL regulační stanice Třeboradice je napájena VVTL plynovodem Polerady – Třeboradice.  
• VVTL regulační stanice Sibřina je umístěna na plynovodu Limuzy – Dolní Měcholupy. 
• Do VVTL systému patří také podzemní zásobník plynu Háje v okrese Příbram. 

V případě potřeby mohou být využity další vstupní body do pražského plynárenské soustavy: 
• VVTL regulační stanice Drahelčice a VVTL regulační stanice Mstětice umístěné na systému vnitrostátních 

VVTL plynovodů, jejichž provozovatelem je RWE Středočeská plynárenská, a. s., odkud jsou vedeny VTL 
plynovody napojující pražský okružní VTL plynovod, 

• provozní uzly Suchdol a Krabošice propojující VTL síť Pražské plynárenské Distribuce, a. s. 
a RWE – Středočeské plynárenské, a. s. 

Z pražského dvojitého okružního VTL plynovodu jsou zásobovány některé obce mimo území hl. m. Prahy. 

 

 

 

1.5.6 PRODUKTOVODY A ROPOVODY  

V katastrálním území Třeboradice prochází územím hl. m. Prahy společný koridor ropovodu Družba 
a produktovod celostátního významu. Ropovod Družba provozovaný společností MERO, a. s. je veden 
z těžebních oblastí na území Ruska přes Bratislavu do Záluží u Mostu a je propojen s centrálním tankovištěm ropy 
v Nelahozevsi. Produktovod provozovaný společností ČEPRO, a. s. je součástí produktovodního systému 
propojujícího sklady a střediska společnosti ČEPRO, a. s. s rafineriemi v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. 
V současné době je plánována výstavba nového ropovodu souběžně se stávajícím potrubím, dále výstavba 
nového produktovodu pro zásobování Letiště Ruzyně pohonnými hmotami. 

1.5.7 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Napojení Prahy na celostátní elektrizační přenosovou soustavu 400 kV zajišťují transformovny 400/110 kV 
Řeporyje a Chodov. TR Řeporyje je napojena vedením 400 kV s rozvodnami Hradec, Prosenice a Kočín, 
TR Chodov k rozvodnám Kočín a Čechy Střed. Dále je nadzemním vedením 400 kV propojena TR Řeporyje 
a TR Chodov. Napojení na přenosovou soustavu 220 kV zajišťuje transformovna 220/110 kV Malešice napojená 
nadzemním vedením 220 kV k rozvodně Čechy Střed. Uvedené stanice spolu s TR Sever zapojené do soustavy 
110 kV mají charakter vstupních transformoven, ze kterých je distribučními vedeními 110 kV napájen systém 
napájecích bodů – transformoven 110/22 kV, sloužících pro zásobování hl. m. Prahy a dalších částí pražské 
aglomerace elektrickou energií.  

Pro krytí zvýšených potřeb a zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie pro Prahu i Středočeský region 
je navrhováno rozšíření TR 400/100 kV Řeporyje pro připojení dalšího nadzemního vedení 400 kV z Výškova 
a vybudování nové transformovny 400/110 kV Sever napájené odbočkou ze stávajícího vedení Výškov – Čechy 
střed. 

1.5.8 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 

V elektronických komunikacích je území hl. m. Prahy propojeno se Středočeským krajem sítí dálkových optických 
kabelů a páteřními radioreléovými trasami. 

1.5.9 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V oblasti odpadového hospodářství jsou v rámci širších vztahů na základě Plánu odpadového hospodářství 
vybrány skládky s volnou kapacitou přesahující 100 000 m3, které lze využít v případě krizových situací 
(např. při povodních apod.) pro Prahu. Jde o zařízení Skládka Přibyšice, Hejdof, Skládka Úholičky, 
Skládka Radim, Skládka Michalovice, Skládka Benátky nad Jizerou, Lom Rabín II a Skládka Uhy. 
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2. Soulad s PÚR, nad řazenými ÚPD a se stavebním zákonem

2.1  Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Dne 20. července 2009 schválila vláda České republiky usnesením č. 929/2009 aktualizovanou Politiku územního 
rozvoje 2008, zpracovanou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
V následujícím textu je hodnocen soulad řešení konceptu UP hl. m. Prahy s tímto zněním Politiky územního 
rozvoje. 

V usnesení vláda ukládá úkoly pouze ministrům. Na rozdíl od usnesení vlády o schválení Politiky územního 
rozvoje 2006 už vláda nic nedoporučuje hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy. Zmínky o jejich spolupráci 
s ministry jsou uvedeny v úkolech pro některé ministry: 

ministr pro místní rozvoj: 
• zpracovat ve spolupráci s dotčenými ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů, hejtmany 

a primátorem hlavního města Prahy a vládě do 31. prosince 2012 předložit Zprávu o uplatňování Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 a aktualizovaný návrh Politiky územního rozvoje, 

ministr životního prostředí:  
• navrhnout vládě do 31. prosince 2010 ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj, hejtmany a primátorem 

hlavního města Prahy vytvoření územních rezerv potřebných pro dopracování a stabilizaci systému 
velkoplošných chráněných území s cílem posilovat ekologickou stabilitu území, 

• ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj, ministrem zemědělství, s hejtmany krajů a primátorem hlavního 
města Prahy zajišťovat při uplatňování Politiky územního rozvoje 2008 provázanost ochrany zemědělského 
půdního fondu, protipovodňové ochrany a přírodě blízkých opatření k adaptaci na změny klimatu. 

Z formulace tohoto úkolu pro hlavní město Prahu vyplývá povinnost respektovat a uplatňovat Politiku územního 
rozvoje ČR z roku 2008 pouze nepřímo a spolupodílet se na plnění souvisejících úkolů z usnesení, což se netýká 
přímo obsahu PÚR 2008. Hlavní důvod pro její respektování a uplatňování tak spočívá v povinnosti dodržet § 31 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), podle kterého je Politika územního rozvoje ČR závazná 
pro zpracování zásad územního rozvoje i územních plánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika územního rozvoje 2008 obsahuje následující obecné priority a cíle územního rozvoje, 
které je t řeba respektovat p ři územn ě plánovací činnosti: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 
značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. 
Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému 
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

Plnění: 
Tato priorita územního rozvoje ČR je v případě hlavního města Prahy beze zbytku respektována 
jak ve zpracovaných Zásadách územního rozvoje, tak v konceptu územního plánu, jak dokládají příslušné kapitoly 
textové části i výkresová část konceptu UP. Koncept UP důsledně chrání zděděné přírodní, kulturní i civilizační 
hodnoty. Zpřísňuje za tím účelem zejména prostorovou regulaci výstavby, zatímco funkční regulaci zjednodušuje 
a zpružňuje ve prospěch snazšího reagování na potřeby změn v území vyplývající z měnících se ekonomických 
a sociálních potřeb, pokud nejsou provázeny negativními důsledky na životní prostředí a veřejné zdraví.   

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy 
na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující 
a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně. 

Plnění: 
Koncept UP důrazem na zvyšování kvality vytvářeného prostředí, na pestrost a vyváženost úrovně různých forem 
bydlení i občanského a technického vybavení vytváří podmínky zabraňující degradaci některých částí města 
a prostorově-sociální segregaci. Koncept UP snahou o návrat bydlení do historického jádra města, o integraci, 
dovybavení a kultivaci panelových sídlišť v organismu města co nejpestřejší nabídkou různých forem bydlení 
a větším podílem ploch smíšených funkcí vytváří podmínky pro integraci a sociální smír různých skupin 
obyvatelstva. K tomuto přispívá i návrh rozsáhlé sítě veřejné hromadné dopravy s důrazem na rozvoj tramvajové 
sítě jako bezbariérového dopravního prostředku. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav 
i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR. 

Plnění: 
V konceptu UP jsou upřednostněna komplexní řešení respektující urbánní i časový kontext. Pracovní znění 
(1. čtení) konceptu UP bylo podrobně konzultováno se zástupci jednotlivých městských částí a výsledná podoba 
konceptu obsahuje na základě těchto konzultací v mnohých plochách variantní řešení, podrobené Vyhodnocení 
vlivů na územní rozvoj. To je předkládané v konceptu jak dotčeným správním úřadům, tak veřejnosti k diskusi 
o výběru variant pro návrh. Ten bude výsledkem diskuse a rozhodnutí volených orgánů města, v níž se mohou 
uplatnit všechny zájmy v území, takže i tento úkol z PÚR ČR je v konceptu UP plněn. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých 
a napomoci tak řešení problémů v těchto územích. 

Plnění: 
Koncept UP nabízí dostatek zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí v sekundárním a zejména 
terciálním sektoru, přestože hlavní město Praha nepatří díky pestrosti a četnosti nabídky k strukturálně 
postiženým nebo hospodářsky slabým oblastem.  
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(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi 
urbánními a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Plnění: 
Koncept UP respektuje úlohu hlavního města Prahy jako jednoho z hlavních center osídlení ČR, plnícího mnohé 
funkce pro celou zemi a pro Středočeský kraj a s nutností podle toho dimenzovat potřebné plochy zejména 
pro veřejné vybavení. Koncept UP respektuje fakt, že Praha je největším zdrojem pracovních příležitostí pro široké 
okolí a přizpůsobuje tomu i dopravní a technickou infrastrukturu a dopravní obsluhu. Návrh koncepce dopravní 
infrastruktury podporuje polycentrickou strukturu novými prvky sítě veřejné hromadné dopravy propojující 
významná městská centra kolejovou dopravou mimo centrální přestupní uzly. 
Uvnitř města vytváří předpoklady pro odlehčení historického jádra města jednak rozšířením celoměstského centra, 
jednak rozvojem hierarchické struktury dalších městských center s regionálním nebo lokálním dosahem tak, 
aby se územně rozložila nabídka veřejné vybavenosti a snížila generovaná dopravní zátěž. Obdobný princip 
decentralizace je v konceptu UP uplatněn u pracovních příležitostí a příležitostí pro regeneraci sil, sport a rekreaci. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, 
zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) 
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území 
úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Plnění: 
Koncept UP redukuje rozvoj na dosud nezastavěném území a posiluje podíl přestavby v zastavěném území 
města. Navrhuje polyfunkční využití „brownfields“ zejména v plochách opouštěných železnicí. V odůvodněných 
případech a s odvoláním na reálný demografický vývoj nevyužívá všechny zastavitelné plochy stávajícího 
UP a plochy rezerv. Koncept UP chrání veřejnou zeleň a minimalizuje její fragmentaci jak vymezením krajinného 
území a celoměstského systému zeleně, tak v regulativech využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních 
lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, 
pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování 
územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických 
funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky 
pro využití přírodních zdrojů.  

Plnění: 
Přes specifika hlavního města Prahy jako velkoměsta, v němž téměř polovinu správního území tvoří zastavěné 
a ostatní plochy, jsou zásady ochrany přírody, krajiny, vod i přírodních prvků v zastavěném území důsledně 
respektovány, jak dokládají příslušné kapitoly textové zprávy i výkresová část konceptu UP. 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její 
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, 
způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování 
prostupnosti krajiny. 

Plnění: 
Koncept UP respektuje a chrání stávající zeleň města a ÚSES, dotváří jejich systém návrhem nových ploch 
zeleně s respektováním společného záměru se Středočeským krajem vytvořit postupně tzv. zelený pás kolem 
Prahy, dotvořit a uchránit tzv. zelené klíny zasahující z obvodu dovnitř organismu města, tangenciálně je propojit 
s využitím modelace terénu (především nezastavitelné svahy a nivy vodních toků) a zvětšit podíl plochy lesů 
a dalších typů zeleně ve městě, a to i na úkor záboru ZPF zejména v severovýchodním segmentu města. 
Ve vnějším pásu města chrání nezastavěné území před nepřiměřeným rozšiřováním zatím izolovaných sídel 
a jejich srůstáním v procesu suburbanizace, dbá na prostupnost území. Orientací rozvoje na kvalitu 
a na přestavbová území přitom současně přiměřeně chrání kvalitní ZPF.  

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, 
atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy 
turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

Plnění: 
Koncept UP usiluje o rozšíření nabídky atraktivit v celostátním měřítku, především do lokalit mimo přetížené 
historické jádro města, a současně je dopravně lépe zpřístupňuje (oblast Trojské kotliny, sportovně-rekreační 
areál na soutoku Vltavy a Berounky, nové výstaviště Letňany ap.). Koncept UP zdůrazňuje potřebu prostupnosti 
území a nově stanovuje důležitá pěší propojení a doplnění sítě cyklotras a cyklostezek ve vazbě na síť na území 
Středočeského kraje.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 
prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 
zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic 
a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném 
odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. 

Plnění: 
Vzhledem ke specifice Prahy, kde cca polovinu plochy správního území města tvoří zastavěné území, se tento 
požadavek uplatňuje opatřeními k omezení fragmentace krajiny, zajištění prostupnosti území jak pro živočichy 
a rostliny (systém zeleně a ÚSES), tak pro člověka (infrastruktura nemotorové dopravy). Zejména ve vnějším 
pásmu města brání srůstání dosud izolovaných sídel venkovského charakteru na úkor nezastavěného území 
a spojuje nebo situuje do tunelů některé koridory dopravní a technické infrastruktury (části silničních okruhů 
a radiál, VRT). Pražský okruh, který je specifickou součástí TEN-T, je proto v kritických místech, kde hrozí kolize 
s obytným územím, veden v tunelových, resp. zakrytých úsecích se zajištěním nezbytných povrchových napojení 
na dopravní systém města, jehož je významnou součástí. Poloha Pražského okruhu na obvodu vnějšího pásma 
města je důležitá s ohledem na prognózované rozvržení dopravních vztahů. Okruh v poloze při hranici hlavního 
města ve většinovém podílu přenáší značnou část mimotranzitní automobilové dopravy, tj. vnější zdrojovou 
a cílovou dopravu i část vnitroměstské dopravy mezi okrajovými částmi Prahy. Jeho oddálení od Prahy by přineslo 
například zvýšení rizika překračování kapacity části Městského okruhu a zvýšenou zátěž komunikací 
v kompaktním městě a potřebu řešit náhradní komunikační spojení uvnitř města. Důvodem vymezení Pražského 
okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v PÚR ČR 2008 je převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně 
zastavěné části města. Tato podmínka je v územním plánu splněna, protože trasa okruhu intenzivní zástavbou 
města neprochází, naopak vyvádí tranzitní a zbytnou dopravu z intenzivně zastavěných oblastí historického jádra 
a kompaktního města. Ke zmírnění bariérového efektu dopravních staveb územní plán přispívá i návrhy 
na dodatečné zakrytí úseků dopravních staveb biomosty či přes ně předepsaným vedením pěší nebo cyklistické 
infrastruktury. Navrhované liniové stavby technické infrastruktury jsou dle možnosti umísťovány do souběhu 
s ostatními stavbami dopravní a technické infrastruktury.   

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí 
a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné 
dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet 
v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Plnění: 
Koncept UP vytváří územní předpoklady pro rozvoj kolejové veřejné hromadné dopravy, a to především rozvojem 
sítě tramvají a vytvořením podmínek pro větší zapojení železnice do dopravní obsluhy Prahy a přilehlého regionu. 
Jednou z podmínek dalšího rozvoje Letiště Ruzyně je obsluha kolejovým systémem s elektrickou trakcí, což vše 
může přispět nejen ke kapacitnímu zlepšení dopravní obsluhy, ale i k omezení IAD a negativních dopadů dopravy 
na životní prostředí a veřejné zdraví. Územní plán rovněž stanovuje etapizaci rozvoje některých lokalit obytného 
území s podmínkou vázanou na vybudování adekvátní dopravní a technické infrastruktury. 
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(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území 
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní 
ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených 
k rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem 
na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích 
a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 

Plnění: 
Koncept UP respektuje územní nároky protipovodňové ochrany dle vodního zákona a vyhodnocení zkušeností 
z povodní v roce 2002, zjištěná sesuvná území a skalní řícení dle podkladů Geofondu v UAP. Přirozenou retenci 
reguluje jak technickými opatřeními v území, tak předepsaným podílem zeleně na rostlém terénu v zastavitelných 
a transformačních plochách. Dále koncept vytváří předpoklad pro ochranu niv drobných potoků a břehových 
porostů před zástavbou nebo oráním až ke korytům vodotečí ke snížení povodňových škod v zástavbě i na ZPF.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umísťovat do nich veřejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy 
pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 

Plnění: 
V konceptu UP jsou limity záplavových území plně respektovány; záplavová území jsou, co se týká zastavitelnosti, 
chápána jako nerozvojová území. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat 
její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí 
(měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech 
se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních 
seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky 
pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních 
letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 
přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech 
regionech. 

Plnění: 
Koncept UP vychází z potřeby polycentrického rozmístění občanské vybavenosti k odlehčení historického jádra 
města, zlepšení její dostupnosti z okrajových částí města i z mimopražských sídel, ke snížení nároků na dopravní 
obsluhu i zátěže životního prostředí města negativními dopady dopravy. V rámci širších vztahů řeší vazby 
na Středočeský kraj. Vytváří územní a prostorové předpoklady pro rozvoj všech druhů dopravy uvnitř města, 
pro spojení regionální, celostátní i mezinárodní v souladu s požadavky PÚR ČR obsaženými v jejích dalších 
ustanoveních. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení 
ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu 
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru 
s veřejností. 

Plnění: 
Koncept UP řeší rozvoj území v potřebných věcných i časových souvislostech mj. vymezením etap, jejich 
podmíněností a vymezením územních rezerv. Pro veřejnou infrastrukturu vymezuje veřejně prospěšné stavby 
a opatření. Ochranu kvalitních městských prostorů zajišťují vymezení důležitých veřejných prostranství 
a zpřísněné regulativy prostorové regulace, které v konceptu UP budou předmětem projednání s dotčenými 
správními úřady i veřejností.  

 

 

 

 

 (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. 
Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné 
možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné 
sítě pěších a cyklistických cest. 

Plnění: 
Koncept UP přispívá ke zlepšení návaznosti jednotlivých druhů osobní dopravy vytvořením podmínek pro spojení 
letiště Praha–Ruzyně s městem kolejovou dopravou, rozšiřováním sítě metra prodloužením stávajících tras 
a plánováním nové trasy D, návrhem nových tratí tramvají, reorganizací železničního uzlu Praha a provozu v něm, 
obnovou zrušených a zřizováním nových zastávek na železničních tratích k většímu zapojení železnice do MHD 
a PID, návrhem ploch pro parkoviště systému P+R u vhodných dopravních terminálů, reorganizací terminálů 
autobusové příměstské dopravy, zlepšením podmínek vodní dopravy na Vltavě, doplněním sítě cyklotras 
a návrhem a ochranou důležitých pěších propojení. Všechna tato opatření směřují k preferenci ekologicky 
příznivých druhů dopravy a k umožnění regulování vjezdu nákladní silniční a individuální automobilové dopravy 
do města a zejména do jeho centra. Pro železniční nákladní dopravu a pro překládku ze železnice na silnici 
navrhuje využít stávající plochy železnice nebo vymezuje nové plochy pro moderní zkombinované způsoby 
zásobování města s vazbou na železnici (city-logistika). 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, 
aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 

Plnění: 
Pro zásobování pitnou vodou je stávající systém zásobování a zdrojů kapacitně dostatečný s rezervou, rozvoj 
v některých částech města si vyžádá posílení akumulací a posílení nebo obnovu vodovodních řádů. Koncept UP 
tyto nároky respektuje stejně jako liniové i plošné nároky odkanalizování a čištění odpadních vod. 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti 
zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Plnění: 
Při koncentraci a hustotě zástavby v hl. m. Praze jsou podmínky pro uplatnění decentralizované výroby energie 
z obnovitelných zdrojů omezené a ve struktuře zdrojů zatím marginální. Využívání obnovitelných zdrojů energie 
v hl. m. Praze je představováno umísťováním staveb hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla na pozemcích majitelů, 
využíváním sluneční energie a spalováním biomasy, jejichž realizace nevyžaduje územní nároky.  

(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských 
částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat 
pozornost vymezení ploch přestavby.   

Plnění: 
Koncept UP vytváří podmínky pro zvyšování standardu stávajícího bytového fondu a zachování podílu bydlení 
zejména v centrální části města, pro strukturální přestavbu upřednostňuje regulativy využívání území činnostmi 
s nižší ekologickou zátěží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 14 

Koncept  UP také plně respektuje rozvojové oblasti a rozvojové osy  ve středočeském prostoru dle Politiky 
územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Rozvojová oblast Praha 
(OB1) je tímto dokumentem vymezena jako území hlavního města Prahy a obcí ze správních obvodů obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) Benešov (pouze severní část), Beroun, Brandýs n. L. – Stará Boleslav, 
Černošice, Český Brod (bez obcí v JV části), Dobříš (pouze SV část), Kladno (bez obcí v JZ části), Kralupy 
nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník (pouze JZ části), Neratovice, Říčany (bez obcí ve východní části) a Slaný 
(pouze jižní část).  

Ve výkresu širších vztahů je vymezení rozsahu Rozvojové oblasti Praha upřesněno v souladu s návrhem ZUR 
Středočeského kraje (dle výkresu č. I.1. Uspořádání území kraje, publikovaného v časopise Urbanismus a územní 
rozvoj, ročník XII, číslo 1 -2/2009). Rozvojové osy republikové úrovně jsou znázorněny schematicky.  

Správního území hl. m. Prahy ani jejího bezprostředního okolí se netýká žádná z tzv. specifických oblastí ČR, 
z jejich stanovení proto nevyplývají žádné požadavky na koncept UP. 

Koncept UP respektuje všechny v PÚR 2008 vyjmenované koridory a plochy dopravy  a v podrobnosti 
UP je zpřesňuje, jako jsou multimodální koridor M1 – Praha – České Budějovice, koridory vysokorychlostní 
dopravy VR 1 (Drážďany) – hranice ČR – Praha – Brno – hranice ČR ( - Bratislava/Vídeň), (Norimberk) – hranice 
ČR – Plzeň – Praha, koridory konven ční železni ční dopravy  C-E 40a (Norimberk) – hranice ČR – Cheb – Plzeň 
– Praha, C-E 551 Praha – Benešov u Prahy – České Budějovice – hranice ČR – (Linec), koridor dálnice D3  
Praha – Tábor – České Budějovice – hranice ČR – (Linec), SOP - silni ční okruh kolem Prahy , koridor vodní 
dopravy  VD2 Mělník – Praha – Třebenice (Vltava), koridor  kombinované dopravy  KD 1 (Zawidów) – hranice 
ČR – Liberec – Lysá nad Labem – Praha, letišt ě L 1 – paralelní vzletová a přistávací dráha na letišti 
Praha-Ruzyně. Veřejná logistická centra pro kombinovanou dopravu nej sou v hlavním m ěstě vymezena  
(pro hl. m. Prahu není takový úkol v PÚR stanoven konkrétně, přípustná je existence takovéhoto terminálu 
na území Středočeského kraje pro oba kraje). 

Koncept UP respektuje všechny koridory a plochy technické infrastruktury , uvedené v PÚR 2006 s územním 
nebo funkčním vztahem ke správnímu území Prahy nebo k jejímu okolí (v širších vztazích), jako jsou koridory 
dálkovod ů DV 1 - ropovod Družba – zdvojení v úseku Radostín – centrální tankoviště Nelahozeves, 
DV 2 - zdvojení potrubí centrální úložiště Nelahozeves – propoj na ropovod IKL, E 5 – plocha pro elektrickou 
stanici 400/110 kV Praha – sever vč. vyvedení elektrického výkonu vedením 400 kV s nasmyčkováním na V 410, 
P 8 – VVTL plynovod DN 500 PN 63 Háje (Příbram) – Drahelčice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Soulad se ZUR hl. m. Prahy a ZUR St ředočeského kraje 

Koncept UP rozpracovává Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (jako kraje) do podrobností odpovídajících 
předepsanému obsahu a měřítku územního plánu. Ačkoliv ZUR hl. m. Prahy nebyly v době zpracování konceptu 
UP ještě vydány, jsou zásadní priority, principy a územně plánovací záměry či opatření v nich obsažené 
v převážné míře respektovány. Jako klad se při tom projevil fakt, že požadavek na respektování ZUR hl. m. Prahy 
byl obsažen již v zadání a obě územně plánovací dokumentace zpracovával tentýž tým pracovníků URM, který 
se spolupodílel i na vypracování UAP Prahy jako kraje i obce. Nejsou řešeny shodně pouze v případech, 
kdy se při podrobnějším zkoumání dílčích záměrů ukázalo, že je dosažení souladu se ZUR při respektování 
daných limitů rozvoje území a názorů MČ obtížné nebo nemožné. Odlišností je např. přesun části trasy 
prodloužení metra A za stanicí Motol na letiště Praha-Ruzyně do rezerv. Podrobnější zpracování na úrovni UP 
vedlo v některých případech k odlišnému pojmenování některých jevů, (např. hierarchie městských center). 
Některé odlišnosti řešení od ZUR jsou v konceptu UP prezentovány jako dílčí územní varianty řešení . Nejde 
však v žádném případě o zásadní koncepční nebo věcné rozpory mezi oběma dokumenty. 

V Zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy jako kraje byly pro podrobnější územně plánovací 
dokumentaci formulovány následující priority: 

1. Vycházet z výjimečného postavení Prahy jako hlavního města České republiky, přirozeného centra 
Pražského regionu a významného města Evropy 

2. Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy  
3. Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového 

uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech města 
4. Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území 
5. Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu 

hl. m. Prahy 
6. Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, přednostně 

pro rozvoj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem do Pražského regionu 
7. Vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra města, 

zejména do území Památkové rezervace v hlavním městě Praze 
8. Vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí. 
9. Zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další rozvoj města  
10. Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému 
11. Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů a přispět k vyřešení 

střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města 
12. Vytvořit podmínky pro odstranění současných problémů mezi veřejným zájmem na zachování historického 

stavebního fondu a rozvojem uvnitř historického jádra 

Tyto priority jsou v konceptu UP respektovány. 

Návrhový horizont pro prognostické bilance (demografické, urbanistické atd.), rozvojové předpoklady 
a navrhovanou regulaci využití a prostorového uspořádání území byl stanoven k roku 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 15 

Obecné zásady územního rozvoje kraje - Hl.  m. Praha, které je třeba respektovat v územním plánu, jsou 
formulovány takto: 

a) navrhnout podmínky vyváženého rozvoje 3 historických pásem: celoměstského centra, kompaktního 
města a vnějšího pásma, 

b) ověřit podmínky pro rozšíření celoměstského centra, 
c) podrobně ověřit vymezení a možnosti funkčního využití rozšířeného kompaktního města,  
d) pro ochranu panoramatu města, zejména s ohledem na PPR, a pro ochranu dalších exponovaných 

pohledových horizontů zajistit účinnou výškovou regulaci nové zástavby, 
e) vytvořit a chránit přiměřené rezervní plochy pro potřebnou budoucí občanskou, dopravní a technickou 

infrastrukturu a pro zeleň, 
f) při návrhu obytné, zdravotnické a školské zástavby ověřit, zda nejsou překročeny hygienické limity 

pro hlukovou zátěž stanovené platnými právními předpisy, 
g) ověřit umístění nových celoměstsky důležitých staveb a areálů, pro areály s vysokou návštěvností ověřit 

umístění mimo centrální oblast v místech s dobrou obsluhou veřejnou hromadnou dopravou, 
h) stanovit regulativy pro obchodně-společenská centra celoměstského a regionálního významu - Zličín, 

Černý Most, Letňany, 
i) upřesnit vymezení zelených klínů a zelených os, ověřit možnost propojení se systémem zeleně za hranicí 

hl. m. Prahy, 
j) zpřesnit vedení ÚSES, doplnit jej o úroveň lokální při dodržení předepsaných parametrů, 
k) prověřit rozvoj dopravních systémů se zřetelem na principy udržitelného rozvoje,  
l) prověřit rozvoj všech systémů technického vybavení nezbytných pro rozvoj města, 
m) vytvořit územní předpoklady pro ochranu a využívaní ložisek nerostů především z hlediska možného 

střetu s jinými veřejnými zájmy, 
n) kapacity transformačních území uvnitř Městského okruhu ověřit z hlediska prostorového uspořádání 

a možnosti dopravní obsluhy území. 

Všechny tyto úkoly jsou splněny v konceptu územního plánu, respektive ve vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, 
které je nedílnou součástí konceptu územního plánu.  

Požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovacích činností a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci pro vymezené části hlavního města Prahy, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje 
sídelní struktury, jsou v ZUR stanoveny takto: 

 

Podmínky obnovy a rozvoje struktury: 
• respektovat vymezený rozsah kompaktního města, 
• preferovat transformaci území před rozvojem v nezastavěném území při respektování stávajících hodnot 

transformačního území, 
• preferovat v centrální části města kvalitativní změny před kvantitativními, 
• zachovat rozvolněnou sídelní strukturu ve vnějším pásmu města, zamezit nežádoucímu srůstání 

tradičních jader osídlení, 
• zamezit dalšímu rozšiřování zastavěného území kolem hranic města, a tím zachovat možnost propojení 

pásů zeleně uvnitř města se zelení v příměstské krajině, 
• omezit vznik nových monofunkčních území generujících dopravní zátěž,  
• podporovat transformaci monofunkčních ploch na polyfunkční, 
• vytvořit předpoklad pro zvýšení ekologické stability a snížení prašnosti v příměstské krajině navrhováním 

vhodných funkčních ploch zeleně na úkor orné půdy, 
• respektovat ochranu historického jádra města, 
• respektovat určující charakter vnějšího pásma jako příměstské a venkovské krajiny. 

 

 

 

 

Koordinace:  
a) Respektovat, koordinovat a na úrovni městských částí i mezi nimi navzájem zajišťovat vazby všech 
celoměstských systémů, a to zejména: 

• celoměstské koncepce polycentrického uspořádání území, 
• systému lokalizace významných rozvojových oblastí, 
• systému lokalizace koncentrovaných celoměstsky významných funkcí,  
• nadřazeného systému dopravní a technické infrastruktury, 
• územního systému ekologické stability, 
• celoměstského systému zeleně, 
• celoměstského systému protipovodňové ochrany. 

b) Vytvářet podmínky pro územní návaznost spojitých systémů: 
• respektovat koridory nadmístního významu vymezené v zásadách územního rozvoje, 
• respektovat vymezení zelených klínů. 

c) Zajistit územní rezervy pro rozvoj všech systémů při respektování stávajících hodnot transformačního 
území. 

Všechny tyto úkoly, které jsou shodné s cíli územního plánování i s úkoly stanovenými PUR ČR 2008 nebo jsou 
s nimi v souladu, jsou v konceptu UP beze zbytku respektovány. Úkol „zamezit dalšímu rozšiřování zastavěného 
území kolem hranic města a tím zachovat možnost propojení pásů zeleně uvnitř města se zelení v příměstské 
krajině“ vyžaduje respektování i za hranicemi správního území Prahy na území sousedících obcí Středočeského 
kraje, a proto je podmíněn účinnou koordinací s příslušnými orgány sousedního kraje. 

Koncept UP byl zpracován se znalostí pracovního znění ZUR Středočeského kraje, jejichž obsah byl využit 
zejména při zpracování výkresu širších vztahů v grafické části ilustrující odůvodnění a v popisu širších vztahů 
v textové části. Protože ani ZUR Středočeského kraje nejsou dosud projednány a vydány, mají i pro řešení vazeb 
na obsah konceptu UP hl. m. Prahy pouze orientační charakter. Budou-li ZUR Středočeského kraje vydány před 
dokončováním návrhu UP hl. m. Prahy, promítnou se změny v nich i do tohoto návrhu zejména ve výkresu 
a popisu širších vztahů řešeného území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 16 

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování 

Cíle a úkoly územního plánování jsou stanoveny v § 18 a § 19 stavebního zákona. V konceptu UP jsou plněny 
takto: 

2.3.1 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Plnění: 
Tento základní princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje města je v konceptu UP důsledně dodržován. 
 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných 
a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

Plnění: 
Soustavnost a komplexnost řešení účelného využití a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy je zajištěna 
kontinuitou a návazností prací na platný územní plán, na zpracované územně analytické podklady a Zásady 
územního rozvoje hl. m. Prahy.  
 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů. 

Plnění: 
Tato činnost přísluší pořizovateli – OÚP MHMP a požadavky z ní vyplývající pro zpracovatele jsou promítnuty 
do zadání UP. 
 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy 
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Plnění: 
Tyto základní principy územního plánování jsou v konceptu UP respektovány a v navrhovaném řešení 
ve variantách se hledá optimální sladění dílčích veřejných i soukromých zájmů na harmonickém rozvoji území, 
respektujícím záležitosti již rozhodnuté a směřujícím na trajektorii dlouhodobé udržitelnosti vývoje města v souladu 
s demografickou prognózou a potřebami obyvatel i návštěvníků města.  
 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace 
a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Plnění: 
I když se toto ustanovení vztahuje především na územní řízení o umísťování staveb a v územním plánu 
lze v odůvodněných případech vymezit zastavitelné plochy i v nezastavěném území, koncept UP tento princip 
nového stavebního zákona respektuje a plošnou extenzi hlavního města Prahy na nezastavěné území výrazně 
redukuje dokonce v porovnání s platným územním plánem a jeho územními rezervami. Výrazně více 
než předchozí územní plány navrhuje územní rozvoj formou přestaveb v již zastavěném území a jeho podstatu 
shledává spíše v růstu kvality utvářeného prostředí, než v kvantitativním růstu počtu obyvatel nebo plošné rozlohy 
zastavěného území. Regulativy využití ploch v krajinném (nezastavěném) území plně odpovídají tomuto 
požadavku. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Plnění: 
Tato zásada je v konceptu UP plně respektována, jak dokládají regulativy funkčního využití zejména pro všechny 
typy ploch krajinného území, celoměstský systém zeleně a ÚSES. 

2.3.2 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

(1)  Úkolem územního plánování je zejména 

a)  zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

Plnění: 
Je obsaženo v územně analytických podkladech hl. m. Prahy, jejichž analýzy a doporučení koncept UP plně 
využívá. 
 

b)  stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, 

Plnění: 
Je obsaženo v příslušných kapitolách textové zprávy a v grafice konceptu UP. 
 

c)  prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, 
rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

Plnění: 
Je součástí variant řešení dílčích území a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

d)  stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území 
a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, 

Plnění: 
Je součástí regulativů plošné a prostorové regulace v závazné části konceptu UP.  
 

e)  stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem 
na stávající charakter a hodnoty území, 

Plnění: 
Je součástí plošné a prostorové regulace a podmínek stanovených pro konkrétní zastavitelné plochy, plochy 
přestavby a ploch s etapizací. 
 

f)  stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

Plnění: 
Součástí konceptu UP je jak stanovení etapizace, tak časové a věcné podmíněnosti staveb a využití území. 
 

g)  vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

Plnění: 
Součástí konceptu UP jsou i prostorové nároky protipovodňové ochrany a fungování bezpečnostních složek 
včetně integrovaného záchranného systému. 
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h)  vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

Plnění: 
Koncept UP je svým zaměřením na vytváření podmínek pro co nejvyšší diverzitu oborů a činností, tvořících 
pracovní příležitosti, zaměřen spíše na prevenci negativních důsledků náhlých hospodářských změn 
než na odstraňování jejich důsledků. Preferencí transformačních procesů zajišťuje plynulou přeměnu 
nevyužívaných nebo nevhodně využívaných ploch.  
  

i)  stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

Plnění: 
Koncept UP vytváří dostatečné předpoklady pro zejména kvalitativní rozvoj sídelní struktury a pro kvalitu bydlení 
mimo jiné i vytvářením podmínek pro zvýšení podílu modernizace a rekonstrukce stávajícího bytového fondu a pro 
návrat bydlení do historického jádra hlavního města, stanovuje podmínky prostorové koncepce města. 
 

j)  prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na 
změny v území, 

Plnění: 
Koncept UP vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území především tlakem na racionální využití již zastavěného území a dále etapizací a stanovením časové 
a věcné podmíněnosti využití ploch s realizací podmiňujících nebo souvisejících investic. 
 

k)  vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

Plnění: 
Požadavky a potřeby civilní obrany jsou v konceptu UP plně respektovány. 
 

l)  určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

Plnění: 
Koncept UP stanovuje plochy a podmínky pro potřebné transformační zásahy do stavu a využití území. 
 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů 
na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

Plnění: 
Koncept UP obsahuje regulativy, zajišťující ochranu veřejných zájmů podle zvláštních předpisů, zejména 
na úsecích ochrany památek, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod. Respektuje však přiměřeně i ostatní 
předpisy k ochraně veřejných zájmů, zejména se snaží vytvářet územní podmínky pro snížení negativních vlivů 
dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví. Kompenzační opatření nejsou stanovena. 
 

n)  regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

Plnění: 
Koncept UP respektuje minimální rozsah ploch určených pro těžbu nerostů na správním území města, zejména 
stavebního kamene a přiměřeně chrání vodní zdroje a ZPF. 
 

o)  uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 

Plnění: 
Poznatky z těchto oborů lidského poznání se v konceptu UP uplatňují při stanovení urbanistické koncepce i při 
formulaci regulativů funkčního využití a prostorového uspořádání území. 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje 
nebo územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); 
jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení 
vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem 
takovýto vliv nevyloučil.  

Plnění: 
Protože orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku k zadání nevyloučil možnost ovlivnění lokalit 
NATURA 2000 a jejich předmětů ochrany, bylo pro koncept UP zadáno a je zpracováno vyhodnocení vlivů 
navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj. Vyhodnocení bylo zadáno externímu zhotoviteli metodou „ex-ante“ tak, 
aby mohlo dojít již v průběhu prací na konceptu k předávání dílčích výsledků práce a ke vzájemnému kontaktu 
obou zpracovatelských týmů a k pozitivnímu ovlivnění řešení konceptu UP. 


