
























































































































































ZÁMĚR obecné údaje identifikace ID kód

ZÁMĚR obecné údaje identifikace název krátký text

ZÁMĚR obecné údaje identifikace úvodní popis komentář

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru klíčové body seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru kategorie záměru veřejný/soukromý/

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru odkazy na dosavadní analýzy seznam odkazů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru podmínky realizace seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru soulad s limity stanovenými ÚP seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru soulad s limity stanovenými MP seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru soulad s limity majetkoprávními seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru soulad s limity věcnými a přírodními seznam bodů

ZÁMĚR obecné údaje parametry záměru dostatek investičních prostředků ano/ne

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení kategorie trvání bleskový/krákodobý/střednědobý/dlouhodobý

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení zahájení datum

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení dosavadní trvání (od iniciace záměru) časový úsek [měsíce]

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení předpokládané dokončení záměru datum

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení proces % dokončeno

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení předpokládaný výhled trvání provozu časový úsek [roky]

ZÁMĚR obecné údaje časové vymezení fáze záměru uvažovaný/plánovaný/zahájený/probíhající

ZÁMĚR obecné údaje přehledy účastníci, jejich vazby seznam odkazů

ZÁMĚR obecné údaje přehledy relevantní smlouvy (dle smluv iniciátora) seznam odkazů

ZÁMĚR obecné údaje přehledy relevantní územní rozhodnutí (dle vlstní plochy záměru) seznam odkazů

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení území záměru vybrané území

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení území záměrem dotčené vlastnicky vybrané území + všechny dotčené parcely

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení území záměrem dotčené jinak vybrané území + buffer v závislosti na typu využití

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení území vlastněné iniciátorem parcely investora ve vybraném území

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení území užívané iniciátorem parcely přímo využívané iniciátorem

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení zastavěná zastavěná plocha ve vybraném území

ZÁMĚR bilance současná prostorové vymezení nezastavěná nezastavěná plocha ve vybraném území

ZÁMĚR bilance současná investičně-ekonomické parametry hodnota celková hodnota provozovaného podniku vč. pozemků, to, co by bylo "na prodej"

ZÁMĚR bilance současná investičně-ekonomické parametry hodnota území hodnota včech dotčených parcel

ZÁMĚR bilance současná investičně-ekonomické parametry do dnešní doby investováno rozvojové investice v [mil CZK]

ZÁMĚR bilance současná investičně-ekonomické parametry roční zisk roční zisk z provozu v [mil CZK]

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS obecné hodnocení vztahu proponent/podmíněný proponent/neutrální/podmíněný oponent/oponent

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS typ využití  území (dle ÚAP) kód uap

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS přínosy seznam bodů

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS zátěže seznam bodů

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS režim užívání veřejné/veřejné v omezeném režimu/poloveřejné/polosoukromé/soukromé] 

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS průstupnost (stavby, bariéry a oplocení) komentář

ZÁMĚR bilance současná vztah k PPS průhlednost (stavby, bariéry a oplocení) komentář

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení území záměru vybrané území

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení území záměrem dotčené vlastnicky vybrané území + všechny dotčené parcely

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení území záměrem dotčené jinak vybrané území + buffer v závislosti na typu využití

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení území vlastněné iniciátorem parcely investora ve vybraném území

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení území užívané iniciátorem parcely přímo využívané iniciátorem

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení zastavěná zastavěná plocha ve vybraném území

ZÁMĚR bilance budoucí prostorové vymezení nezastavěná nezastavěná plocha ve vybraném území

ZÁMĚR bilance budoucí investičně-ekonomické parametry hodnota celková hodnota provozovaného podniku vč. pozemků, to, co by bylo "na prodej"

ZÁMĚR bilance budoucí investičně-ekonomické parametry hodnota území hodnota včech dotčených parcel

ZÁMĚR bilance budoucí investičně-ekonomické parametry do dnešní doby investováno rozvojové investice v [mil CZK]

ZÁMĚR bilance budoucí investičně-ekonomické parametry roční zisk roční zisk z provozu v [mil CZK]

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS obecné hodnocení vztahu proponent/podmíněný proponent/neutrální/podmíněný oponent/oponent

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS typ využití  území (dle ÚAP) kód uap

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS přínosy seznam bodů

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS zátěže seznam bodů

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS režim užívání veřejné/veřejné v omezeném režimu/poloveřejné/polosoukromé/soukromé] 

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS průstupnost (stavby, bariéry a oplocení) komentář

ZÁMĚR bilance budoucí vztah k PPS průhlednost (stavby, bariéry a oplocení) komentář

typ kategorie subkategorie parametr možnosti

ÚČASTNÍK obecné údaje identifikace ID ID

ÚČASTNÍK obecné údaje identifikace název krátký text

ÚČASTNÍK obecné údaje role účastníka role účastníka iniciátor/dotčený přímo/dotčený nepřímo/majitel/provozovatel/zájmový spolek/samospráva

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry smlouvy, věcná břemena seznam bodů

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry odhadovaný majetek celkový [CZK] částka [v mil CZK]

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry současný majetek v území [m2, tržní hodnota v CZK] částka [v mil CZK]

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry zatím investováno částka [v mil CZK]

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry plánované investice částka [v mil CZK]

ÚČASTNÍK obecné údaje majetkoprávní parametry vliv komentář

ÚČASTNÍK obecné údaje iniciovaný záměr motivace tržní zájem/volnočasový zájem/přírodní zájem/politický zájem/vztah a identifikace s místem

ÚČASTNÍK obecné údaje iniciovaný záměr vlastní záměry seznam bodů

ÚČASTNÍK obecné údaje vztah k záměru (komentář, podmíněnost) vztah k záměru (komentář, podmíněnost) iniciátor/proponent/podmíněný proponent/neutrální/podmíněný oponent/oponent

ÚČASTNÍK obecné údaje vztah k záměru (komentář, podmíněnost) vztah k záměru (komentář, podmíněnost) iniciátor/proponent/podmíněný proponent/neutrální/podmíněný oponent/oponent

ÚČASTNÍK obecné údaje vztah k záměru (komentář, podmíněnost) očekávané přínosy seznam bodů

ÚČASTNÍK obecné údaje vztah k záměru (komentář, podmíněnost) očekávané zátěže seznam bodů



































































ID I.21
Typ Záměr

Úvodní popis
Záměr rekonstruovat a rozšířit stávající tržnici, jejíž umístění není v 
souladu s platným ÚP hl. m. Prahy a dle Koncepce pražských břehů 
(schváleno RHMP) by měla být přemístěna mimo zátopovou oblast. 
Iniciativa vlastníků, MČ Lipence a Radotín.

Poznámky z dosavadních 
analýz

Kvůli nejistotě není možné v rámci velkotržnice (dále VT Lipence) investovat. VT Lipence není velikým problémem pro PP Soutok. Priorita VT Lipence je najít symbiózu velkotržnice a parku, protože její 
přemístění je ekonomicky nerealizovatelné a problematické z hlediska vlastnických práv. VT Lipence potřebuje realizovat revitalizaci, která by mohla postupovat rychle, ale momentálně nejde jí 
realizovat. VT Lipence má řadu podnětů pro spolupráci s parkem – např. zázemí pro stroje na úpravu parku, opravna kol, vstup do parku. VT Lipence pořídilo studii, která byla konzultovaná orgány 
státní správy – v konzultaci s Povodí Vltavy p.s. Pozn. MHMP: VT Lipence by bylo ideální vymístit, aby zde byl přírodní park. Ale otázka je jak? Stojí energie vydaná za přemístění za to? Můžeme 
nabídnout VT Lipence náhradu? Problémy mají některé zkolaudované budovy. Pokud se dojde k závěru, že je lepší tržnici nepřesunout, ale zkultivovat ji a zajistit protipovodňovou ochranu, jak 
postupovat dále? Uzavřít pro toto řešení memorandum mezi VT Lipence a MHMP?

Keypoints

rozpor s územním plánem (zastavitelnost)

stávající provoz ve stavbách v záplavové oblasti (2 - průtočná) 

Odkazy na zpracované materiály

Název datum hyperlink

parametry záměru
podmínky realizace
soulad s limity stanovenými ÚP <ano/ne> (komentář)
soulad s limity majetkoprávními <ano/ne> (komentář)
dostatek investičních prostředků <ano/ne> (komentář)
soulad s limity věcnými a přírodními <ano/ne> (komentář)

časové vymezení
kategorie trvání

[bleskový, krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý]
(komentář)

zahájení [datum] (komentář)
dosavadní trvání (od iniciace záměru) současnost - zahájení [měsíce] (komentář)
předpokládané dokončení záměru [datum] (komentář)
předpokládaný provoz [roky] (komentář)
fáze záměru [uvažovaný, plánovaný, zahájený, probíhající] (komentář)
celkový postup [% postupu v čase] (komentář)

účastníci záměru
iniciátor [jméno, ID] (komentář)
hlavní dotčení (komentář)

majitelé nemovitostí dle důležitosti pro záměr [jména, IDs] (komentář)
nájemci/provozovatelé v území [jména, IDs] (komentář)
území veřejné správy [jména, IDs] (komentář)
zájmová skupina [jména, IDs] (komentář)

vedlejší dotčení [jména, IDs] (komentář)
typ dotčení [místně, nepřímo] (komentář)
kategorie dotčeného [majitel nemovitosti, nájemce/provozovatel v území, veřejná správa, zájmová skupina] (komentář)
vztah k záměru [proponent, podmíněný proponent, neutrální, podmíněný oponent, oponent] (komentář)

bilance - současný stav
prostorové vymezení

území záměru 106843 [m2]

(součást mapy - příloha)

území záměrem dotčené [m2]

(součást mapy - příloha)

vlastnictví [seznam/odkaz na tabulku v příloze]

(součást mapy - příloha)

území užívané iniciátorem [m2]

(součást mapy - příloha)

zastavěná [seznam, bilance důležitých objektů]

(součást mapy - příloha)

nezastavěná [seznam]

(součást mapy - příloha)

investičně-ekonomické parametry

hodnota celková [mil. CZK] (komentář)

hodnota území [mil. CZK] (komentář)

do dnešní doby investováno [mil. CZK] (komentář)

výnosy [tis. CZK/rok] (komentář)

majetkoprávní limity
smlouvy, věcná břemena [seznam/odkaz na tabulku v příloze] (komentář)

vztah k PPS






































