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Mapa technického využití území

vodní plochy

zástavba, dvory, ostatní plochy

hospodá�ská p�da

les
louky, zahrady

zele� v zástavb�

budovy a ostatní stavby
komunikace

letišt�

železnice

rekrea�ní plochy

Technická mapa

Výškopis
vrstevnice 5 m

ú�elová mapa povrchové situace 10 �.orienta�ní
Sv. Jiljí kostel, kaple, klášter

Santoška park, zahrada, sad

Boti� �eka, potok

Legenda

HLAVNÍ N. železni�ní stanice
Hladová ze� jiný kulturní objekt

ŽITNÁ ulice, nám�stí

!
!

!

3 digitální model terénu a zástavby

5 detail – konstrukční linie a body 

Stav k: 2009

Legenda

Zásobování elektrickou energií
Energetika
Technické vybavení

plocha elektroenergetických za�ízení

venkovní vedení 110 kV 

venkovní vedení 220 kV

venkovní vedení 400 kV

kabelové vedení 22kV,110 kV v tunelu

kabelové vedení 110kV v zemi

kabelové vedení 22 kV v zemi

kabelové vedení 1 kV v zemi

transforma�ní stanice 22kV/0,4kV

Zásobování plynem

plocha plynárenských za�ízení

VVTL plynovod

VTL plynovod

STL plynovod

NTL plynovod

É VTL, VVTL m�stská regula�ní stanice

É STL m�stská regula�ní stanice

Centrální zásobování teplem

plocha tepelných za�ízení

hlavní tepelný napaje�

tepelný napaje� v tunelu

tepelný napaje�

bloková (okrsková) kotelna
bezpe�nostní pásmo VTL plynovodu 
a bezpe�nostní pásmo plynových za�ízení 

Opera�ní mapy rozlivu

kilometráž Vltavy

záplavová �ára pro pr�tok 5160 m3/s

protipovod�ová ochrana zajiš�ovaná individuáln�

protipovod�ová ochrana zajiš�ovaná m�stem

kilometráž Berounky

Legenda

Mapa rychlostí v záplavovém území (m/s)

mén�  než 0,05

0,05 - 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6

0,8 - 1,0

1,0 - 1,2
1,2 - 1,4
1,4 - 1,6

1,6 - 1,8
1,8 - 2,0

2,0 - 2,2
2,2 - 2,4

2,4 - 2,6
2,6 - 2,8

2,8 - 3,0
více než 3,0

Po�et dokon�ených byt� na 1 000 obyvatel
0 - 9
10 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 381
hranice hl.m. Prahy
hranice m�stských �ástí a obcí St�edo�eského kraje

Dostupnost do centra m�sta (min)
0-5 
6 - 10 
11 - 15
16 - 30
31 - 45
46 - 60
61 a více

!O cílové zastávky PID pro výpo�et

! zastávky PID
Linky Pražské integrované dopravy (PID)

metro
tramvaje
autobusy

! ! ! lanovky
p�ívozy

ÑÜ železni�ní stanice
trasy železnice
budovy

Nové funkce zm�n UP
Typ funk�ních ploch

doprava
obytné
výroba a služby
sport a rekreace
smíšené

ostatní
technické vybavení
vodní plochy
ve�ejné vybavení
p�íroda, krajina a zele�

p�stební plochy
zvláštní komplexy
m�stské �ásti dot�ené zm�nou UP
hranice m�stských �ástí

	R v�etn� státem ovládaných subjekt�
hl. m. Praha v�etn� jím ovládaných subjekt� bez
m�stských �ástí
m�stské �ásti hl. m. Prahy v�etn� jimi ovládaných
subjekt�
kraje 	R mimo hl. m. Prahu v�etn� jimi ovládaných
subjekt�
obce 	R mimo hl. m. Prahu v�etn� jimi ovládaných
subjekt�

zbývající tuzemské právnické osoby

tuzemské fyzické osoby

zjišt�né a za�azené zahrani�ní subjekty

vlastníci neza�azení do jiných vlastnických skupin
spoluvlastn�no s ve�ejným sektorem mimo hl. m. Prahu
v�etn� jím ovládaných subjekt�

spoluvlastn�no s hl. m. Prahou, jeho m�stskými �ástmi
�i jimi ovládanými subjekty
spoluvlastn�no ostatními dv�ma �i více subjekty
z r�zných vlastnických skupin

vlastník nezjišt�n

graficky neidentifikované podíly vlastnických skupin! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Legendacenová pásma (K�/m2)

Legenda

historické jádro m�sta

vnit�ní kompaktní m�sto

vn�jší kompaktní m�sto

vn�jší pásmo

celom�stské centrum

lokální centra

Pásma m�sta

Jádrová území

významné stavební dominanty s relativní výškou nad 60 m!

pohledový horizont I historického jádra - oblasti
viditelné z PPR

významná vyhlídková místa!

pohledov� exponované svahy

pohledový horizont II historického jádra - oblasti
viditelné z PPR a jejího ochraného pásma
Pra
ská kotlina a lokality pohledov� exponované
z Památkové rezervace v hl. m. Praze

Ostatní vybrané jevy

m�stská centra

nákupní centra

devastované plochy! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Problematicky využívaná území
plochy brownfields! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

p�estavbové plochy
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

vybraná ve�ejná prostranství
vybraná ve�ejná prostranství na plochách parkové
zelen� a h�bitov�

území se zákazem výškových staveb
! ! ! !

! ! ! !

! !

plochy zelen�

vodní toky a plochy

významná komunika�ní kostra

Kompozi�ní prvky
Legenda
Specifická území

Legenda

hranice dobývacích prostor� (ve smyslu zákona
�.44/1988 Sb.)+++++++

hranice památkových rezervací (ve smyslu zákona
�.20/1987 Sb.)
ochranná pásma památkových rezervací (ve smyslu
zákona �.20/1987 Sb.)

památkové zóny (ve smyslu zákona �.20/1987 Sb.)
- vyhlášené
archeologické lokality (ve smyslu zákona �.20/1987 Sb.)((((

Chrán�ná krajinná oblast 	eský kras (v smyslu zákona
�.114/1992 Sb.)
zvlášt� chrán�ná území (ve smyslu zákona �.114/1992 Sb.)
ochranná pásma zvlášt� chrán�ných území (ve smyslu
zákona �.114/1992 Sb.)
p�írodní parky (ve smyslu zákona �.114/1992 Sb.)
registrovaný významný krajinný prvek (ve smyslu zákona
�.114/1992 Sb.)

hranice bilancovaných výhradních lo
isek vedených
v evidenci zásob (ve smyslu zákona �.44/1988 Sb.)
hranice bilancovaných nevýhradních lo
isek vedených
v evidenci zásob (ve smyslu zákona �.44/1988 Sb.)
hranice ostatních nebilancovaných lo
isek (ve smyslu
zákona �.44/1988 Sb.)
hranice chrán�ných lo
iskových území (ve smyslu
zákona �.44/1988 Sb.)

hranice m�stských �ástí
hranice katastrálních území

technické vybavení

doprava

vodní plochy a suché poldry

t�
ba surovin

vybraná komunika�ní sí�SD,S1,S2,S4

trat� a za�ízení 
elezni�ní dopravy, nákladní terminályDZ

dopravní, vojenská a sportovní letišt�DL

gará
e a parkovišt�DGP

plochy a za�ízení hromadné dopravy osob
parkovišt� P+RDH

p�ístavy a p�ístavišt�, plavební komoryDP

urbanisticky významné plochy a dopravní spojeníDU

trasy vysokorychlostních tratí (VRT)
trasy a stanice metra)))))!

lanovky

vodní hospodá�stvíTVV

energetikaTVE

za�ízení pro p�enos informacíTI

odpadové hospodá�stvíTVO

t�
ba surovinTEP

vodní toky a plochy, plavební kanályVOP

suché poldrySUP

p�íroda, krajina a zele�

p�stební plochy

lesní porostyLR

parky, historické zahrady a h�bitovyZP

zele� m�stská a krajinnáZMK

izola�ní zele�IZ

zele� vyžadující zvláštní ochranu!

sady, zahrady a vinicePS

zahradnictvíPZA

zahrádky a zahrádkové osadyPZO

orná p�da, plochy pro p�stování zeleninyOP

louky a pastvinyNL

funk�ní plocha o rozloze menší než 2500 m2 v rámci
jiné funk�ní plochyVV

funk�ní plocha bez specifikace rozlohy a p�esného
umíst�ní v rámci jiné funk�ní plochyZP

vymezení ÚSES

zápavová území (ve smyslu zákona �. 254/2001 Sb.)

velká rozvojová území
! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

velká území rekreace! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !! ! ! !! ! !! ! ! !! ! ! !! ! ! !! !

nerozvojová území

Ochranná pásma a chrán�ná území
ochranná a bezpe�nostní pásma hlavních energetických
liniových staveb (ve smyslu zákona �. 458/2000 Sb.)
ochranná pásma telekomunika�níchza�ízení (ve smyslu
zákona �. 127/2005 Sb.)

hranice ochranného pásma dálnic, rychlostních silnic,
rychlostních místních komunikací a ostatních silnic
I. t�ídy (ve smyslu zákona �.13/1997 Sb.)
ochranná pásma vysokorychlostních tratí
ochranná pásma letiš� s výškovým omezením - do výšky
vnit�ní vodorovné plochy (ve smyslu zákona �. 49/1997 Sb.)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ochranná hluková pásma letišt� - zóna A
ochranná hluková pásma letišt� - zóna B

P�ekryvná zna�ení

Územní rezervy

Prostorová regulace
sm�rný kód využití území...A-K,S

Polyfunk�ní území
obytná

smíšená

výroby a služeb

zvláštní komplexy

�ist� obytnéOB

všeobecn� obytnéOV

všeobecn� smíšenéSV

smíšené m�stského jádraSMJ

nerušící výroby a služebVN

výroby, skladování a distribuceVS

sportrr u a rekreace
sportuSP

oddechuSO1-SO7

obchodníZOB

vysokoškolskéZVS

kultury a církveZKC

ostatníZVO

Monofunk�ní plochy
ve�ejné vybavení

ve�ejné vybaveníVV

armáda a bezpe�nostVVA

závazný návrh/územní rezervaOP/SD

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

celom�stský systém zelen�

hranice území se zákazem výškových staveb
historická jádra obcí se stanovenou výškovou regulací

Legenda
Pr�m�rné ro�ní koncentrace oxidu dusi�itého

Imisní limit pro ochranu zdraví 40 �g.m-3

Bodové zdroje REZZO 1
 t/rok

< 5

5 - 10

10 - 50

> 50

Plošné zdroje
NOx - t/rok

! ! ! ! !

! ! ! ! !

1 - 2
! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

2 - 3

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

3 - 5

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

> 5

vatky
 t/rok

< 0,3

0,3 - 1,0

1,0 - 1,5

1,5 - 3,0

> 3,0

busová nádra�í
 t/rok

< - 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 1,00

1,00 - 2,00

> 2,00

busová nádra�í
 t/rok

< - 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 1,00

1,00 - 2,00

> 2,00

višt� a gará�e
t/rok
< 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 1,00

1,00 - 2,00

> 2,00

cí stanice pohonných hmot
t/rok
< 0,25

0,25 - 0,50

y a výduchy silni�ních tunel�
portály

výduchy

Prvky mapového díla
hranice m�stských �ástí

vodní plochy

�gm-36015 20 25 30 35 40 45 50 55

Liniove zdroje
NOx - t/rok/km

< 5

5 - 10

10 - 20

20 - 50

> 50

Bodové zdroje REZZO 2
t/rok
< 0,5

0,5 - 1,0

1,0 - 2,0

> 2,0

Legenda

Tiché oblasti

oblasti vymezené Ak�ním plánem snižování hluku

Prvky mapového díla

hranice m�stských �ástí

vodní plochy

Hladina hluku - noc [db]

< 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

> 75

Ochranné hlukové zóny letišt� Ruzyn�

hluková zóna A

hluková zóna B

Objekty/hlukové zóny
zdravotnické a školské objekty

obytné objekty

výrobní a skladové objekty, 
administrativa, služby

Zóna B
výstavba není možná

výstavba není možná 

povinné předložení průkazu 
o splnění limitu pro vnitřní hluk 
ve vymezených částech budov

Zóna A
výstavba není možná

povinné předložení průkazu 
o splnění limitu pro vnitřní hluk 
v obytné části budov 

bez omezení 

Legenda
Ochrana p�írody a krajiny

p�írodní park

CHKO 	eský kras
maloplošná chrán�ná území, zkr.kategorie - název

ochranné pásmo NPP, PR, PP

Natura 2000 -  evropsky významné lokality

+ + +

hranice biochor; kód biochory

památný strom

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

významné krajinné prvky -  registrované

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! lokality výskytu zvlášt� chrán�ných druh�
s národním významem

hranice bioregion�

3BM

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

celom�stský systém zelen�

Sou�asný stav využití území
les

parky a h�bitovy

zele� krajinná

zahrádká�ské osady, sady, zahrady

zele� m�stská

vodní plochy a toky

vinice

zahradnictví hranice m�stských �ástí

hranice Prahy

hranice katastrálních území

polohopis

Prvky mapového díla

ochranná zóna nadregionálního biokoridoru

Územní systém ekologické stability
prvky ÚSES; kód prvkuL4/23

Legenda
Plochy dopravní infrastruktury

DKS komunikace m�stského významu

DKV ostatní vybrané komunikace

DPZ-V vle�ky
DPN nákladní terminály ve vazb� na 
elezni�ní dopravu

DPL-M mezinárodní letišt� Ruzyn�

DPL-V vojenská letišt�

DPV plochy a za�ízení vodní dopravy
DPH plochy a za�ízení ve�ejné hromadné dopravy (PID)

DPP záchytná parkovišt� P+R
DY vybraná parkovišt�

DG gará
e

DB �erpací stanice pohonných hmot

DPL-O ostatní letišt�

DKD dálnice, rychlostní silnice, Pra
ský okruh

DKN komunikace celom�stského významu

DPZ-Z trat� a za�ízení 
el. dráhy celostátní a regionální

Vodní doprava

ostatní letišt�

hrani�ní p�echody

vrtulníková letišt� (heliporty)

plavební dráha

ochranná pásma letiš� s výškovým omezením staveb
do výšky vnit�ní vodorovné plochy

ochranná pásma let. Kbely s výšk. omezením staveb

p�ístavy nákladní

p�ístavy osobní
p�ístavy sportovních lodí

! p�ístavišt� osobní

! plavební komory

p�ístavišt� p�ívoz� PID
Letecká doprava

�elezni�ní doprava

tunelové úseky komunikací celom�stského významu

tunelové úseky komunikací m�stského významu


elezni�ní stanice


elezni�ní zastávky

se�a�ovací nádra
í

provozn�  technické základny osobní dopravy
lokomotivní depa
nákladové obvody, dopravn� zbo
ová centra

" terminály kombinované dopravy

osy kolejí dráhy celostátní a regionální

mezinárodní letišt� Ruzyn�

vojenská letišt�

tunelové úseky dálnic, rychl. silnic, Pra
ského okruhu
dná doprava
trasy metra se stanicemi

vestibuly stanic metra

depa metra

ochranné pásmo metra (speciální dráhy)

tramvajové trat�

tramvajové vozovny

zastávky tramvajových linek MHD

ochranné pásmo tramvajové dráhy

stanice lanové dráhy na Pet�ín 

lanovky

ochranné pásmo lanové dráhy

zastávky autobusových linek MHD (PID)

gará
e autobus� MHD
nádra
í pro vn�jší autobusovou dopravu

záchytná parkovišt� P+R

Poznámka:
– Silni�ní ochranná pásma stanovuje zákon �. 13/1997 Sb.
  v platném zn�ní
  Ochranná pásma drah stanovuje zákon �. 266/1994 Sb.
  v platném zn�ní
  Ochranná pásma leteckých staveb stanovuje zákon
�. 49/1997 Sb. v platném zn�ní

– Praha je dle §175 zákona �. 183/2006 Sb. zájmovým
  územím letišt� Kbely
– Zobrazené údaje zpracoval ÚRM s vyu
itím podklad�
  od poskytovatel� dat
P�esnost zpracování je ovlivn�na rozdílnou kvalitou a mírou

  podrobnosti p�edaných údaj� od jednotlivých poskytovatel�

tická doprava

 mapového díla

cyklistické trasy

cyklistické stezky a pruhy

hranice Prahy

hranice m�stských �ástí

vodní plochy

Legenda
Parkovací stání

krátkodobá stání (max. 2 hod.) – park. automaty

st�edn�dobá stání (max. 6 hod.) – park. automaty

jiná vyhrazená stání

pr�niková území

hranice zón placeného stání

rezidentní a abonentní stání Oranžová zóna

Parkovací automaty

TYP             HODINY                TARIF (K	/H)

!!

!!

!!

!!

O1, Po-Ne, 8-20 h., 40

O2, Po-So, 8-18 h., 40

O3, Po-Pá, 8-18 h., 40

O4, Po-So, 8-20 h., 40

Zelená zóna
TYP             HODINY                TARIF (K	/H)

!!

!!

!!

!!

Z1, Po-So, 8-18 h., 30

Z2, Po-Pá, 8-18 h., 30

Z3, Po-Pá, 8-18 h., 15

Z4, Po-Ne, 8-20 h., 30

!!

!!

O5, Po-Ne, 8-18 h., 40

O6, Po-Pá, 8-18 h.; So 8-12 h., 40
!! O7, Po-Pá, 8-18 h., 20
!! O8, Po-Pá, 8-17 h., 5

(!!

!!

!!

Z5, Po-Pá, 8-18 h.; So 8-14 h., 30

Z6, Po-Ne, 8-18 h., 30

Z7, Po-Ne, 8-18 h., 15

Legenda

Zastávky

metro

tramvaj

autobus

Trasy

Pražská integrovaná doprava

autobus

železnice

tramvaj

metro C

metro B

metro A p�ívoz

lanová dráha

p�ívoz

železnice

lanová dráha

!

SOUČÁSTI GIS HL. M. PRAHY

Rozvoj Geografi ckého informačního systému 
je soustředěn do pěti hlavních oblastí:

Data
Služby
Aplikace
Technologie
Organizace a koordinace

Služby

Mapové služby slouží k  publikaci dat digitálních map 
v prostředí internetu. Jsou to specializované systémové 
aplikace, které umožňují externím aplikacím dynamicky 
využívat připravené mapové podklady a data města 
přímo ze serverů hl. m. Prahy. S pomocí těchto služeb 
je možné vytvářet interaktivní mapové aplikace 
nebo je využívat jako on-line podklad pro práci ve 
specializovaných CAD nebo GIS softwarech. Zvláštní 
formou služeb jsou metadatové služby, zpřístupňující 
popisné informace o  datech a mapových službách. 
Přehled mapových služeb a  jejich popis je k dispozici 
na stránkách Geoportálu hl. m. Prahy.

Aplikace

Mapové aplikace představují hlavní přístupový bod 
pro praktické využívání digitálních map a nástrojů 
geografi ckého informačního systému hl. m. Prahy pro 
individuální uživatele. Jedná se o sérii samostatných 
internetových mapových aplikací zaměřených na řešení 
konkrétních témat nebo životních situací. Dílčí mapové 
aplikace tvoří součásti Mapového portálu hl. m. Prahy. 
Nejvyužívanějšími mapovými aplikacemi je např. 
Cenová mapa stavebních pozemků, Územní plán, Atlas 
životního prostředí, Turistická mapa, Cyklomapa a další 
aplikace. Přehled mapových aplikací a jejich popis je 
k dispozici na stránkách Geoportálu hl. m. Prahy.

Technologie

Správa dat, služeb a aplikací je prováděna s využíváním 
současných nejmodernějších technologií. Základními 
kameny rozvoje geografického informačního 
systému jsou serverové a síťové technologie pro 
provoz základní IT platformy, robustní databázové 
úložiště pro správu datového obsahu, serverové GIS 
technologie pro správu a provoz mapových aplikací 
a služeb, výkonný GIS desktop software pro provádění 
profesionálních úloh správy dat a analýz nad datovými 
zdroji a nakonec lehké GIS aplikace integrované do 
aplikačního prostředí jednotlivých specializovaných 
agend. V  rámci GIS hl. m. Prahy je využívána řada 
produktů různých výrobců, mezi nejrozšířenější patří 
produkty fi rem ESRI, GEPRO, CDSW, T-MAPY, a dalších.

všechny subjekty podílející se na rozvoji GIS hl. m. 
Prahy, soustředit úsilí o maximální kvalitu a aktuálnost 
jednotlivých datových zdrojů a zajistit účelný rozvoj 
aplikačních součástí systému tak, aby byly maximálně 
využitelné pro široký okruh potenciálních uživatelů 
v  rámci hl. m. Prahy. Důležitou součástí organizace 
rozvoje GIS je podpora využívání digitálních mapových 
dat hl. m. Prahy a služeb pro širokou veřejnost.

Tématická data 

Účelová tematicky zaměřená geografi cká data o území hl. m. Prahy jsou částečně vytvářena 
a udržována i externími subjekty mimo veřejnou správu hl. m. Prahy. Jedná se o geografi cká 
data z oblasti životního prostředí, památkové ochrany atd. Vlastní činností odborů Magistrátu 
hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy, příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou 
a příspěvkových organizací zřízených městskými částmi hl. m. Prahy jsou vytvářena další data 
různorodého zaměření – doprava, životní prostředí, urbanismus a územní plánování, ochrana 
obyvatelstva, bezpečnost, správa majetku atd. Nezbytnou podmínkou využitelnosti těchto 
podkladů pro IS hl. m. Prahy je zajištění jejich jednotného uložení, pravidelné nebo průběžné 
aktualizace, koordinace pořizování nad shodným základním polohopisným podkladem 
(Digitální mapa Prahy), koordinace technických parametrů předávaných geografi ckých dat 
(datové struktury, formáty, popisy dat – metadata). Velká část tematických dat je pořizována 
v rámci projektu Územně analytických podkladů hl. m. Prahy podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Součástí tohoto projektu je také vytvoření a správa 
primárního úložiště geografi ckých dat a sady služeb a aplikací pro standardní přístup 
ke geografi ckým datům tohoto úložiště.

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM HL. MĚSTA PRAHY

Geografický informační systém (GIS) je nedílnou součástí informačních systémů využívaných 
v rámci městské správy i spolupracujících subjektů. Hlavní úlohou GIS je zpřístupnit digitální 
mapové informace co nejširší skupině uživatelů. Vedle toho ale je GIS efektivním pomocníkem 
ve všech činnostech, ve kterých je třeba mapovat a evidovat objekty v území, sledovat polohu 
vozidel, zjišťovat územní rozsah nějakého jevu a mnoha jiných úlohách. 
GIS je v současné době v  Praze součástí velké části základních systémů pro podporu 
rozhodování, agend, evidencí, registrů a dalších činností. Jedná se zejména o:

• evidence a agendy

 (registrace adres, správa majetku, evidence památek územní a  stavební řízení, údržba
  komunikací, správa zeleně)

• řízení procesů

 (krizové řízení, dopravní management, bezpečnost, správa sítí technické infrastruktury)

• plánování, projektování, realitní činnost 
 (územní plánování, dopravní plánování, projektování staveb, obchod s nemovitostmi, 
 vodní hospodářství)

• veřejné služby a informace, propagace a prezentace

 města

 (turistické informace, informace o dopravě, informace o životním prostředí, informace 
 o územní struktuře veřejné správy)

Organizace podílející se na rozvoji a využívající GIS hl. m. Prahy

Orgány a organizace hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy, odbory
informatiky – správa a rozvoj základní informační infrastruktury hl. m. 
Prahy, správa základních registrů hl. m. Prahy (mj. registru adres a registru 
nemovitostí), provoz mapových aplikací hl. m. Prahy, aj.
krizového řízení – informační systémy krizového řízení a městského 
kamerového systému
územního plánu – agendy pořizování územně plánovacích podkladů 
a dokumentací
ochrany prostředí – agendy ochrany přírody, správy zeleně, ochrany životního 
prostředí, environmentální osvěty a vzdělávání, projekty Informační systém 
o životním prostředí, ENVIS, Atlas ŽP, PREMIS, aj.
správy majetku – agendy evidence majetku a hospodaření s majetkem hl. m. 
Prahy
stavební – agendy rozhodování v území
dopravy – agendy plánování a rozvoje dopravy, podpora dopravy 
znevýhodněných skupin obyvatelstva, aj.
kultury, památkové péče a cestovního ruchu – agendy ochrany památek 
a památkové péče
a další

Útvar rozvoje hl. m. Prahy
koordinace rozvoje GIS hl. m. Prahy
správa základních digitálních mapových podkladů hl. m. Prahy
správa celoměstských tematických dat
správa dat územního plánu
koordinace rozvoje mapových aplikací hl. m. Prahy
podpora územního a strategického plánování

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

evidence a pasportizace dopravních staveb ve správě hl. m. Prahy
evidence a pasportizace prvků a systémů řízení dopravy hl. m. Prahy
zpracování dopravně inženýrské dokumentace
spolupráce na rozvoji cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy

Městská policie hl. m. Prahy

informační systém městské policie
integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy
podpora operativního rozhodování při plnění úkolů městské policie v terénu
monitoring a prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Dopravní podnik hl. m. Prahy

správa informačního systému jízdních řádů a vedení linek MHD
správa technické dokumentace systémů kolejové MHD

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

správa informačního systému jízdních řádů a vedení linek PID
spolupráce na rozvoji cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

podpora operativního řízení vozidel záchranné služby
integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy
operační řízení

Městské části hl. m. Prahy

správa svěřeného majetku městských částí hl. m. Prahy
správa komunikací a zeleně

kontakt: Mgr. Jiří Čtyroký, ctyroky@urm.mepnet.czÚtvar rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2;  www.urm.cz, www.geoportalpraha.cz

DIGITÁLNÍ MAPY PRAHY

Digitální mapa hl. m. Prahy (DMP)

Vytvoření a správa základní polohopisné mapy hl. m. Prahy, zahrnující Katastrální mapu 
a  Technickou mapu a tvorbu navazujících orientačních map a plánů pro  různá měřítka 
s  jednotným polohopisným základem.  Projekt zajišťuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dále 
jen „URM“), zhotovitel hlavní části je NESS Czech, a. s., a T-mapy, spol. s  r. o. Projekt běží  
pro období 2008-2013.

Ortofotomapa hl. m. Prahy

Nepostradatelnou součástí datové základny je každoročně aktualizovaná barevná ortofo- 
tomapa pořizovaná leteckým snímkováním v rozlišení 10 cm/pixel. Projekt je realizován URM.

3D model zástavby a zeleně 

Pro potřeby primárně územního plánování a projektování, je zpracován a aktualizován 
digitální 3D model celého území hl. m. Prahy, zachycující objekty budov, mostů, zeleně 
a terénu. Model je mj. základním podkladem pro posuzování dopadů nově navrhovaných 
staveb na panorama hl. m. Prahy v souladu s požadavky na ochranu historického centra jako 
památky UNESCO. Projekt je realizován URM.

Data

Základem geografi ckého informačního systému jsou 
data digitálních mapových podkladů. Dle svého obsahu 
a způsobu správy, aktualizace a využití jsou v Praze 
rozlišovány zejména dvě skupiny dat: polohopisné 
podklady a tématická data. Polohopisné podklady 
jsou využívány jako základní mapová díla v  různých 
měřítcích, nesoucí informace o základní povrchové 
a  výškové situaci v  území. Nad tímto podkladem jsou 
dále zobrazována tématická data nesoucí informace 
o jednotlivých dílčích jevech, např. dopravě, životním 
prostředí, aj. Hlavním mapovým polohopisným dílem 
hl. města Prahy je Digitální mapa Prahy (DMP).  Přehled 
dat a jejich popis je k dispozici na stránkách Geoportálu 
hl. města Prahy.

Organizace a koordinace

Nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvoj 
geografi ckého informačního systému hl. m. Prahy 
je průběžná koordinace tvorby, výměny a správy 
dat, rozvoje mapových služeb a aplikací a rozvoje 
jednotlivých částí technologické platformy. Díky 
mezioborovému zaměření hraje GIS důležitou úlohu 
informačního svorníku mezi působností jednotlivých 
subjektů. Cíli koordinace je zajistit snadné a efektivní 
využívání jednotných mapových podkladů pro 

správa veřejných prostranství
agendy odpadového hospodářství
agendy dopravy vč. parkování
agendy pro podporu místních iniciativ
agendy stavebního a územního řízení
místní projekty územního rozvoje
a další

Spolupracující subjekty

České dráhy, a.s.
Český úřad zeměměřický a katastrální
Dial Telecom, a.s.
Dopravní podnik hl. m.Praha, akciová společnost
ELTODO-CITELUM s.r.o.
Kolektory Praha, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s
Pražská teplárenská a.s. 
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské vodovody a kanalizace a.s.
PREdistribuce, a.s.
Radiokomunikace,  a.s.
Středisko železniční geodézie Praha
T- MOBILE CZ, a.s. 
Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
T-Systems Pragonet,a.s
UPC Česká republika,  a.s.
Vodafone - Czech Republic, a.s.

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Útvar rozvoje

HLAVNÍHO M STA PRAHY

Praha

Útvar rozvoje
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Významné je rozlišení datového modelu o autorizovaná data 
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HLAVNÍHO M�STA PRAHY
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Pro dané území nebyly nalezeny limity

CHRÁNĚNNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ

Pro dané území nebyly nalezeny limity

DOBÝVACÍ PROSTORY

Pro dané území nebyly nalezeny limity

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ MENŠÍHO ROZSAHU
Název Surovina

JINONICE RUDY

Pro dané území nebyly nalezeny limity

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ VĚTŠÍHO ROZSAHU

Pro dané území nebyly nalezeny limity

STARÁ DŮLNÍ DÍLA

SESUVY MENŠÍHO ROZSAHU
Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity

Praha-Konvářka sesuv aktivní

Praha-Hlubočepy odval potenciální

SESUVY MENŠÍHO ROZSAHU
Stupeň aktivityLokalita Klasifikace

Praha-Hlubočepy potenciální sesuv

Praha-Hlubočepy potenciální sesuv

Praha-Hlubočepy potenciální sesuv

Praha-Hlubočepy potenciální sesuv

CIVILNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST
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OBJEKTY CIVILNÍ OCHRANY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OBJEKTY DŮLEŽITÉ PRO OBRANU STÁTU VČ. OCHRANÉHO PÁSMA
Na vymezeném území se nachází objekt důležitý pro obranu státu v počtu: 3

PAMÁTKY
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OCHRANNÉ HLUKOVÉ ZÓNY LETIŠTĚ RUZYNĚ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A LESY

 INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI - AREÁLY ODVODNĚNÍ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

I. TŘÍDA OCHRANY
Na vymezeném území se nachází plochy I. třídy ochrany

II. TŘÍDA OCHRANY
Na vymezeném území se nachází plochy II. třídy ochrany

LESY (souhrn lesních pozemků v katastru nemovitostí)
Na vymezeném území se nachází lesní pozemky

VZDÁLENOST 50M OD OKRAJE LESA
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu lesa

LESY OCHRANNÉ (dle Lesních hospodářských plánů a osnov)
Na vymezeném území se nachází lesy ochranné

LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ (dle Lesních hospodářských plánů a osnov)
Na vymezeném území se nachází lesy zvláštního určení
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ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY
Název

Dívčí hrady

Butovice

HISTORICKÁ JÁDRA OBCÍ
Název

Hlubočepy

Staré Butovice

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY MENŠÍHO ROZSAHU
Pro dané území nebyly nalezeny limity

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY VĚTŠÍHO ROZSAHU
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÉ PÁSMO PRAŽSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE
Území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace

PAMÁTKOVÉ REZERVACE
Pro dané území nebyly nalezeny limity

PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

HLUK
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INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI - HLAVNÍ ODVODŇOVACÍ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST ČESKÝ KRAS
Pro dané území nebyly nalezeny limity

NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
Kód Název

CZ0110050 Prokopské údolí

PAMÁTNÉ STROMY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÁ PÁSMA PAMÁTNÝCH STROMŮ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

PŘÍRODNÍ PARKY
Název

Prokopské a Dalejské údolí

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Číslo prvku Typ prvku

204 Lokální biocentrum - funkční
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Číslo prvku Typ prvku

205 Lokální biocentrum - funkční

206 Lokální biocentrum - funkční

207 Lokální biocentrum - funkční

208 Lokální biocentrum - funkční

209 Lokální biocentrum - funkční

210 Lokální biocentrum - funkční

211 Lokální biocentrum - funkční

242 Lokální biokoridor - nefunkční

243 Lokální biokoridor - funkční

243 Lokální biokoridor - funkční

243 Lokální biokoridor - nefunkční

392 Lokální biokoridor - nefunkční

392 Lokální biokoridor - nefunkční

394 Interakční prvek - funkční

394 Interakční prvek - funkční

396 Interakční prvek - funkční

5 Osa nadregionálního biokoridoru - funkční

5 Osa nadregionálního biokoridoru - funkční

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY - REGISTROVANÉ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÁ PÁSMA MALOPLOŠNÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ - VYHLÁŠENÁ
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu MZCHÚ - vyhlášená

OCHRANNÁ PÁSMA MALOPLOŠNÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ - ZE ZÁKONA (50M)
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu MZCHÚ - ze zákona (50m)

MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Název Kategorie

Ctirad PP

Prokopské údolí PR

Prokopské údolí PR

Ctirad PP

Ctirad PP

Prokopské údolí PR

Prokopské údolí PR

Prokopské údolí PR
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KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Na vymezeném území se nachází zařízení pro nakládání s odpady

PLOCHY PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Na vymezeném území se nachází plochy pro nakládání s odpady

ZAŘÍZENÍ NAKLÁDAJÍCÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OBJEKTY ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI MENŠÍHO
ROZSAHU

Pro dané území nebyly nalezeny limity

OBJEKTY ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI VĚTŠÍHO
ROZSAHU

Pro dané území nebyly nalezeny limity

ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SBĚRNÉ DVORY
Název Adresa

Sběrný dvůr hlavního města Prahy Puchmajerova, Praha 5 - Jinonice
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SKLÁDKY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SPALOVNY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

AREÁLY SPALOVEN
Pro dané území nebyly nalezeny limity

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PLOŠNĚ NEVÝZNAMNÉ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE PLOŠNĚ VÝZNAMNÉ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

URBANISMUS A NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVANÍ

HŘBITOVY
Na vymezeném území se nachází hřbitovy

OCHRANNÁ PÁSMA HŘBITOVŮ
Na vymezeném území se nachází ochranné pásmo hřbitovů

STAVEBNÍ UZÁVĚRY
Typ stavební uzávěry Popis Prvek stavební

Radlická radiálanadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála
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Typ stavební uzávěry Popis Prvek stavební

Radlická radiála, MÚK Radlicenadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála

Radlická radiála, MÚK Radlicenadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála

Radlická radiála, MÚK Lihovarnadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála

Radlická radiálanadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála

Radlická radiálanadř. kom. síť hl. m. Prahy radiála

Vysokoškolský areál Jinonicevelká rozvojová území

Smíchov jihvelká rozvojová území

SCHVÁLENÉ REGULAČNÍ PLÁNY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

VYBRANÁ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Na vybraném území se nachází 2 územních rozhodnutí

ÚZEMÍ SE ZÁKAZEM VÝŠKOVÝCH STAVEB
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ DLE ÚPn SÚ HMP 1999
Vymezené území se nachází v hranicích současně zastavěného území dle ÚPn SÚ HMP 1999

DOPRAVA
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DÁLNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Pro dané území nebyly nalezeny limity

RYCHLOSTNÍ SILNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SILNICE I. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SILNICE II. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Pro dané území nebyly nalezeny limity

SILNICE III. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Pro dané území nebyly nalezeny limity

MÍSTNÍ KOMUNIKACE I. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Ve vymezeném území se nachází místní komunikace I.třídy včetně ochranného pásma

MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Ve vymezeném území se nachází místní komunikace II.třídy včetně ochranného pásma

MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Ve vymezeném území se nachází místní komunikace III.třídy včetně ochranného pásma

VYBRANÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE IV. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO
Ve vymezeném území se nachází vybrané místní komunikace IV.třídy včetně ochranného pásma

VYBRANÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA
Ve vymezeném území se nachází vybrané účelové komunikace včetbě ochranného pásma

OCHRANNÉ PÁSMO TRAMVAJOVÉ DRÁHY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÉ PÁSMO METRA
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu metra

OCHRANNÉ PÁSMO LANOVÉ DRÁHY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

VLEČKY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

ŽELEZNIČNÍ DRÁHY CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ
Na vymezeném území se nachází plochy železniční dráhy celostátní a regionální
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OCHRANNÉ PÁSMO LETIŠTĚ S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB DO VÝŠKY VVP
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÉ PÁSMO S VÝŠKOVÝM OMEZENÍM STAVEB LETIŠTĚ KBELY
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu s výškovým omezením letiště Kbely

LETIŠTĚ A PLOCHY LETECKÝCH STAVEB
Na vymezeném území se nachází plochy letišť a leteckých staveb

OCHRANNÉ PÁSMO LETECKÝCH RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ LETIŠTĚ RUZYNĚ
Na vymezeném území se nachází ochranné pásmo leteckých radionavigačních zařízení letiště Ruzyně

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

TRANSFORMOVNY VVN/VN VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÁ PÁSMA VENKOVNÍCH VEDENÍ VVN
Pro dané území nebyly nalezeny limity

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA OSTATNÍCH PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÉ PÁSMO PRODUKTOVODŮ
Pro dané území nebyly nalezeny limity
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OCHRANNÉ PÁSMO ROPOVODŮ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

REGULAČNÍ STANICE VVTL, VTL VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSEM
Název stanice Tlakový vstup

Radlice VTL

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODŮ
Vymezené území se nachází v bezpečnostním pásmu VTL plynovodů

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VVTL PLYNOVODŮ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

TEPELNÉ ZDROJE (TEPLÁRNA, SPALOVNA, VÝTOPNA) VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Pro dané území nebyly nalezeny limity

PLOCHY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Pro dané území nebyly nalezeny limity

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Na vymezeném území se nachází elektronická komunikační vedení včetně ochranných pásem

OCHRANNÁ PÁSMA VYSÍLACÍCH ZAŘÍZENÍ
Pro dané území nebyly nalezeny limity

PLOCHY KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Pro dané území nebyly nalezeny limity

VODNÍ PLOCHY
Na vymezeném území se nachází vodní plochy

SUCHÉ POLDRY
Pro dané území nebyly nalezeny limity

VODNÍ TOKY VČETNĚ PÁSMA PRO SPRÁVU TOKU
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH DĚL
Pro dané území nebyly nalezeny limity

OCHRANNÁ PÁSMA ZDROJŮ VODY
Název

OP Podolí

OP Smíchovský pivovar
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PLOCHY VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM
Na vymezeném území se nachází plochy vodárenských zařízení včetně ochranných pásem

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu vodovodních řadů

OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZAČNÍCH STOK A SBĚRAČŮ
Vymezené území se nachází v ochranném pásmu kanalizačních stok a sběračů

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
vymezené území se nachází v záplavovém území průtočném

ZAŘÍZENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY
Pro dané území nebyly nalezeny limity
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Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Koncept územního plánu hl. m. Prahy

Výkres č. 4 - Plán využití ploch

Výkres č. 2 - Hlavní výkres
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