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1. Požadavky vyplývající ze strategických dokument ů Prahy a UAP 

1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strateg ického plánu hl. m. Prahy 

Rozvíjet hlavní město Prahu jako úspěšné a respektované město v nové Evropě, jako město prosperující, vlídné 
a se spokojenými obyvateli, přitažlivé a udržitelné, spolehlivě fungující a bezpečné, dynamické a vstřícné, funkčně 
a prostorově vyvážené. K tomu směřují následující cíle Strategického plánu: 

1. Vytváření příznivého podnikatelského prostředí 
2. Podpora vzdělání a vědy směřující k naplnění role Prahy jako inovačního centra republiky 
3. Ochrana a rozvoj kulturních a urbánních hodnot města a lepší využívání turismu 
4. Efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi, infrastrukturou, energiemi, 

vodou i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje; vyvažování jejich vzájemných vazeb 
5. Rozvoj polycentrické struktury města 
6. Cílevědomé budování „partnerství pro Prahu“ při řízení, plánování a financování chodu a výstavby města, 

zejména mezi občany, veřejnou a privátní sférou, za aktivní účasti státu 

Územní plán přispívá k plnění těch cílů, které jsou řešitelné nástroji územního plánování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Požadavky vyplývající z UAP 

Koncept UP, podobně jako ZUR hl. m. Prahy, důsledně vychází ze zjištění, dosažených při zpracování UAP 
hl. m. Prahy, zejména z Rozboru podmínek pro udržitelný rozvoj a z formulace úkolů pro navazující územně 
plánovací dokumentaci v kapitole 4. Určení problémů k řešení. V ní jsou rozvedena východiska a obecné 
celoměstské problémy a dále problémy v urbanistické struktuře, v přírodě a krajině a v životním prostředí, hlavní 
urbanistické, dopravní a hygienické závady, ohrožení území, místa územních střetů záměrů s limity využití území, 
specifické oblasti a problémy k řešení, ke kterým hledá koncept UP adekvátní odpovědi při nezbytném respektu 
k dosaženému stávajícímu stavu a k již rozhodnutým koncepčním záměrům stávajícího územního plánu 
a vydaným územním rozhodnutím. Koncept UP adekvátně reaguje na problémy vytypované v kapitolách Oblasti 
s problémy urbanistické koncepce a ochrany urbanistických, přírodních a kulturních hodnot, Oblasti s významným 
potenciálem rozvoje na transformačních plochách, ale s problémy se starými ekologickými zátěžemi, Oblasti 
s očekávaným vývojem ve vybraných lokalitách a Problémy rozvoje dopravní infrastruktury.  

V Rozboru udržitelného rozvoje území byly podrobně specifikovány a rozvedeny problémy, které je třeba řešit 
v následné územně plánovací dokumentaci. Jde o následující skupiny problémů, které je nutné řešit: 

1. Problémy urbanistické struktury města a funkčního využití území, zejména nedostatečná prostorová 
a v tom i výšková regulace a nedostatečná ochrana bydlení v centrální části města 

2. Problémy ochrany přírody, krajiny a městské zeleně, zejména její úbytky a postupující fragmentace 
3. Problémy hygieny životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a hluk z dopravy 
4. Odstranění hlavních urbanistických, dopravních a hygienických závad ve městě 
5. Respektování a minimalizace ohrožení v území, jako jsou nestabilní a poddolovaná území ap., místa 

územních střetů záměrů s limity  
6. Problémy specifických oblastí 
7. Problémy rozvojových a přestavbových území 
8. Problémy dopravní infrastruktury 
9. Problémy urbanistické koncepce a ochrany urbánních, přírodních i kulturních hodnot 

Zadání ukládalo dále vycházet z Politiky územního rozvoje a ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy jako kraje 
a z ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Hodnocení, jak jsou tyto úkoly v konceptu UP 
plněny, je předmětem kapitoly A.2 Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem. 

Zadání také ukládalo zajistit v konceptu vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj. 
Toto vyhodnocení je obsahem samostatné přílohy zpracované externím zpracovatelem. 
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2. Požadavky vyplývající ze zadání územního plánu 
Zadání územního plánu hlavního města Prahy, schválené Zastupitelstvem hlavního města Prahy 29. května 2008 
usnesením č. 17/43, uložilo v souladu s novým stavebním zákonem stanovit základní koncepci rozvoje území 
včetně prostorového uspořádání, ochrany hodnot apod. a v souvislostech a podrobnostech území obce vymezit 
hospodářské priority rozvoje hl. m. Prahy a jejího budoucího směřování v souladu se Zásadami územního rozvoje 
kraje Praha a Politikou územního rozvoje České republiky. Přitom sledovat priority vycházející z aktualizovaného 
Strategického plánu hl. m. Prahy a řešit problémy rozvoje města vyplývající z Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy (UAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Požadavky na rozvoj území hlavního m ěsta Prahy 

MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ PRAHY 

• přispět k dalšímu posílení významu Prahy především jako významné evropské metropole 21. století v rámci 
středoevropského prostoru, která je centrem kultury a vzdělání, správním centrem navazujícím na dobré 
tradice, historický odkaz a mezinárodní renomé; 

• v souvislosti s členstvím v EU vytvořit podmínky pro umístění sídel významných evropských institucí, 
pořádání mezinárodních akcí kulturního, vědeckého, společenského, politického i sportovního charakteru 
tak, aby byla současně zajištěna důsledná ochrana hodnot města před negativními dopady hromadných 
akcí (např. situování rozsáhlejších sportovních i jiných areálů s velkou návštěvností mimo centrální oblast 
města); 

• dbát na důslednou ochranu kulturních památek, národních kulturních památek a všech památkově 
chráněných území s archeologickými nálezy, zejména historického jádra města, zapsané na listině 
UNESCO mimo jiné např. navržením konkrétních regulativů k ochraně opticky exponovaných horizontů, 
zelených svahů, hodnotných průhledů, kompozičních prvků apod., vymezených v UAP s cílem ochránit 
jedinečný obraz města; ale i ochranu ostatních památkových rezervací, památkových zón a ochranného 
pásma PPR; 

• vytvořit podmínky pro rovnováhu rozvoje turistického ruchu na jedné straně a ochrany kulturních hodnot 
a komfortu obyvatel na straně druhé např. vytvářením atraktivních nových lokalit s cílem odlehčit turisticky 
nejvíce exponované oblasti města; 

• vytvořit podmínky pro přiměřený rozvoj významu města z pohledu mezinárodní dopravy na jedné straně 
a ochrany hodnot životního prostředí a pohody obyvatel na straně druhé. 

PRAHA – HLAVNÍ M ĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY  

• vytvořit podmínky pro zachování a rozvoj významu Prahy jako centra kultury a umění, vědy, výzkumu 
a školství, obchodu a finančnictví;  

• zajistit vhodné rozvojové plochy pro celostátně významné veřejné budovy kulturní, sportovní, vědecké, 
školské, společenské (např. koncertní síň, vysokoškolský kampus apod.); 

• vytvořit podmínky pro zkvalitnění terminálů dálkové a meziregionální veřejné dopravy včetně komfortních 
přestupních vazeb. 

PRAHA – CENTRUM PRAŽSKÉHO REGIONU 

• zajistit rozvojové plochy pro regionální instituce;  
• zajistit rozvojové plochy pro regionálně významná kulturní, sportovně-rekreační, školská, společenská, 

církevní zařízení apod.; 
• eliminovat nástroji územního plánu negativní dopady nevyváženého vývoje, při kterém značný podíl 

chybějících funkcí supluje hlavní město, s nežádoucím efektem nárůstu dopravních zátěží;  
• podpořit rozvoj a ve spolupráci se sousedními obcemi vytvořit podmínky pro rozvoj a zkvalitnění systému 

integrované příměstské veřejné dopravy s kolejovou dopravou jako páteřním prvkem s kvalitními 
přestupními vazbami a systémem záchytných parkovišť;  

• koordinovat a systémově vyvažovat rozvoj území situovaných v okrajové oblasti v souvislosti s místními 
podmínkami a fungujícími vazbami na sousední obce Středočeského kraje tak, aby vzájemný rozvoj 
a využití území a nebyly příčinou nežádoucí závislosti; 
zajistit regionální návaznost mezi Prahou a Středočeským krajem s ohledem na potřeby veřejné 
infrastruktury (odpadové hospodářství, energetika atd.). 

 

 

 



2. Požadavky vyplývající ze zadání územního plánu 

 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 7 

 

PRAHA – MÍSTO PRO BYDLENÍ, PRÁCI I ODPO ČINEK  

• vytvořit podmínky pro ochranu stávajících hodnot urbánního prostředí pro zdravé bydlení; 
• zajistit předpoklady zvyšování obytného standardu města zejména důslednou ochranou stávajících 

veřejných prostranství, zvyšováním podílu veřejné zeleně a míst pro krátkodobou rekreaci a dále 
vytvořením podmínek pro umístění nových veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a ostatních ploch 
pro občanské vybavení ve vhodné docházkové vzdálenosti; 

• navázat na zásady polycentrické Prahy a dále je rozvíjet;  
• v centrální části podporovat kvalitativní nikoli kvantitativní rozvoj území včetně zachování stávajícího 

rozsahu funkce bydlení; 
• rozvoj bydlení podmínit zajištěním dopravní obsluhy (především MHD) a technické infrastruktury ve vazbě 

na stávající sítě; 
• vytvořit podmínky pro vhodně strukturované pracovní příležitosti ve vazbě na obytná území; 
• vytvořit podmínky pro ochranu potenciálních ploch pro celoměstskou rekreaci a jejich napojení na centrální 

oblasti města veřejnou, cyklistickou a pěší dopravou včetně návrhu opatření pro cyklisty; 
• vytvořit podmínky pro důsledné zachování stávajícího rozsahu funkce bydlení v centru hlavního města, 

zejména pak Památkové rezervace hl. m. Prahy (PPR). 

PRAHA – KRÁSNÉ M ĚSTO 

• chránit estetické kvality a hodnoty urbánního prostředí města jako živého neustále se rozvíjejícího 
organismu, především urbanistickou strukturu a její přiměřené měřítko, kompozici, stylovou různorodost, 
krajinný rámec a další hodnoty vymezené UAP obce; 

• vytvořit nástroje a zásady ochrany urbanistického dědictví minulých generací, citlivě na ně navazovat 
soudobými prostředky a přispět novodobým vkladem k hodnotám Prahy jako města uchovávajícího stopy 
různých období a stylů; 

• vytvářet předpoklady pro hierarchizaci města, tj. pro odstupňování funkcí, vazeb a významu území města 
jako celku i jeho jednotlivých svébytných částí; 

• vytvořit nástroje pro zamezení živelného neorganizovaného zastavování území; 
• chránit strukturu zástavby podtrhující výraznou morfologii města; 
• zachovat a důsledně chránit přirozeně i záměrně vzniklý kontrast střídání urbanizovaných enkláv 

s výraznými předěly ploch zeleně, zelených svahů a nezastavěných náhorních plošin a údolí směřujících 
k vltavské kotlině; 

• chránit hodnoty pražských panoramat v dálkových i blízkých pohledech, zejména ve vztahu k PPR; 
• navrhnout funkční či prostorovou transformaci nevhodně využívaných území narušujících estetickou 

harmonii území; 
• navrhnout rozvoj původních vesnických sídel začleněných do území hl. m. Prahy úměrně jejich významu. 
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2.1.1 POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ     
(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

Územní plán navrhne strukturu funkčních ploch v souladu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy s cílem 
zajistit regionální návaznost a prostorovou kontinuitu rozvoje hl. m. Prahy a Středních Čech. 

Bude využívat p ředevším t ěchto nástroj ů 

• vymezení nezastavitelného území a stanovení jeho režimu; 
• uplatnění regulativů funkčního využití území v zastavitelném území; 
• vymezení ploch s rozdílným způsobem využití především s ohledem na vzájemnou neslučitelnost činností, 

specifikování přípustných, nepřípustných a podmínečně přípustných funkcí;  
• řešení problematiky překryvu funkčních ploch v horizontálních úrovních;  
• uplatnění regulativů míry využití území;  
• uplatnění regulativů výškového zónování; 
• prověření možnosti umístění výškových staveb a stanovení jejich výškových limitů; 
• uplatnění regulativů plošných zásahů do historických podzemí a obecná regulace využití podzemí. 

Vhodným rozmístěním jednotlivých funkcí bude urbanistická koncepce územního plánu sledovat vytvoření 
předpokladů pro snižování přepravních nároků ve městě a jeho okolí. 

Při vymezení zastavitelného a nezastavitelného území bude vycházet z následujících principů a požadavků: 

Rozvojové plochy 

• nově vymezit zastavěné území; 
• rozvoj města chápat jako vyvážený rozvoj všech funkcí, nejen jako rozvoj zastavitelného území; 
• pro stávající i rozvojové plochy stanovit přiměřené intenzity zástavby zajišťující všestranně vyvážený rozvoj; 
• nové rozvojové plochy podmínit vyhovující a dostatečnou kapacitou veřejné infrastruktury (zejména 

s ohledem na obsluhu veřejnou dopravou, možnost zajištění dostatečně kapacitní dopravní obsluhy území 
a technickou infrastrukturu ve vazbě na stávající sítě) a bezkonfliktností z hlediska ochrany veškerých 
hodnot území stanovených na základě znalostí vycházejících ze závěrů územně analytických podkladů;  

• dbát na založení odpovídajícího podílu zeleně a veřejných prostorů. 

Centra 

• vycházet z polycentrického principu; 
• upřesnit možnosti lokalizace rozvojových ploch pro ústřední instituce mimo centrální oblast města;  
• účinnými prostředky bránit vylidňování centra města (např. podporou vysokoškolské funkce včetně 

ubytování, podporou trvalého bydlení atd.); 
• vytvářet předpoklady pro vznik nových urbanistických kompozic.  

Celom ěstské systémy 

• v celoměstském měřítku sledovat a rozvíjet jednotlivé systémy veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
občanského vybavení a veřejných prostranství, dále systémy bydlení a rekreace, pracovních příležitostí, 
výroby, zeleně, územního systému ekologické stability atd.); 

• vyváženým podílem a koexistencí různých funkcí v území snižovat přepravní nároky a vytvořit tak 
předpoklady pro omezení stávající a vznik nové zbytné automobilové dopravy; 

• rozvoj území směřovat do míst s možností kvalitní obsluhy veřejnou dopravou, v územích s navrhovanou 
vysokou intenzitou zástavby podmínit rozvoj obsluhou kolejovou veřejnou dopravou; 

• zajistit podmínky pro zkvalitnění a další rozvoj systému integrované městské a příměstské veřejné dopravy 
osob včetně systému záchytných parkovišť P+R; 

• zajistit podmínky pro efektivní zásobování města kombinovanou nákladní přepravou 
železnice - komunikace, voda - komunikace, železnice - voda s využitím moderních mulitmodálních principů 
(city-logistika); 

• v území zajistit podmínky pro vyšší podíl cyklistické dopravy a odstraňovat bariéry pěší prostupnosti území; 
• zamezit úbytku stávajících ploch zeleně, podporovat jejich rozvoj, zkvalitnění a zapojení do celoměstského 

i lokálního systému; 

• chránit hodnoty příměstské krajiny a zamezit srůstání sídel ve vnějším pásu města, respektovat pestrost 
přírodních podmínek na území hl. m. Prahy; 

• zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny snižováním podílu orné půdy ve prospěch vhodnějších forem zeleně 
(např. trvalé travní porosty, lesy apod.);  

• zachovat a rozvíjet celoměstský systém zeleně jako nedílnou součást struktury celého města nad rámec 
systému ekologické stability; 

• systémově a dlouhodobě zlepšovat prostupnost krajiny z hlediska její rekreační využitelnosti, 
tj. odstraňováním bariér jak pro pěší a cyklisty vytvářením propojení vhodnými typy funkčních ploch, 
tak i pro ostatní organismy (formou biokoridorů ÚSES), především pak v místech kolize s nadřazenou 
a kapacitní dopravní sítí; 

• nabídkou atraktivního funkčního využití vhodných lokalit vytvářet předpoklady pro odlehčení turisticky 
nejvíce exponované oblasti města. 
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2.1.2  POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Doprava 

• v návrhu dopravní infrastruktury navázat na dopravní koncepci stávajícího územního plánu;  
• respektovat stabilizovaný rozsah dopravní sítě jednotlivých dopravních systémů a dále jej rozvíjet 

především s důrazem na preferenci a posílení kvality veřejné dopravy, případně ve spolupráci s orgány 
územního rozvoje Středočeského kraje se zabývat možnostmi umístění nových systémů integrované 
dopravy s ohledem na předpokládané rozvojové aktivity; 

• v systému Pražské integrované dopravy (PID) zajistit v území podmínky pro vzájemné přestupní vazby 
mezi jednotlivými subsystémy a pro rozvoj příměstské železnice s důsledně průjezdným uspořádáním; 

• rozvinout systém záchytných parkovišť P+R ve vazbě na systém MHD a PID; 
• v návrhu dopravní infrastruktury rozvíjet koncepci, která povede k omezení a ke zklidnění dopravy v širším 

centru města (zejména v PPR a jejím okolí); 
• vytvářet podmínky pro zavádění systémů městské železnice; 
• dopravní koridory a plochy určené k umístění tras i zařízení koncipovat také s ohledem na jejich dopady 

na kvalitu životního prostředí; 

Technická infrastruktura 

• na úrovni nadřazených systémů řešit uspořádání technické infrastruktury v oborech: zásobování vodou, 
odkanalizování, zásobování teplem, zásobování plynem, zásobování elektrickou energií, elektronická 
komunikace (telekomunikace a radiokomunikace), kolektory. Řešení koncipovat v souladu se schválenými 
oborovými koncepčními materiály, strategickými cíli rozvoje města a krytím potřeb rozvoje dalších funkcí 
města;  

• zásobování vodou orientovat na celoměstský systém zásobování pitnou vodou, dále v této oblasti vytvořit 
podmínky pro zlepšení úrovně provozování vodárenského systému vytvořením územních rezerv 
pro posílení akumulačních objemů vodojemů (pro rozvoj města navrhovaný územním plánem), vytvořit 
podmínky pro výraznou obnovu a modernizaci vodárenských čerpacích stanic, zkapacitnění a výměny 
nadřazené vodovodní trubní sítě i s ohledem na nutnost snížení ztrát pitné vody;  

• v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod stabilizovat výhledové řešení čištění odpadních vod pro 
hl. m. Prahu způsobem respektujícím limity území a přírodní a kulturní hodnoty. Zajistit odkanalizování 
dalších lokalit města (stávající, rozvojové) a postupné přepojování stávajících lokálních ČOV na soustavný 
stokový systém hl. města v návaznosti na vytvoření potřebné čistírenské kapacity Ústřední čistírny 
odpadních vod (ÚČOV). Nadále sledovat dlouhodobý záměr vymístit ÚČOV mimo urbanizované území hl. 
m. Prahy a dalších sídel (územní rezerva pro umístění ÚČOV byla vymezena u Klecan v platném Územním 
plánu VÚC Pražského regionu); 

• zajistit územní podmínky pro retenci vod. Při stanovení budoucích rozvojových ploch respektovat mimo jiné 
i podrobné hydrogeologické průzkumy průsaků vody v území; 

• vymezit terénní deprese k retenci přívalových vod a zároveň pro akumulaci vody a navrhnout regulativy 
pro využití takto vymezených ploch; 

• u vodních toků respektovat celou síť zejména drobných vodních toků jako přirozenou a přírodní 
odvodňovací síť v území; 

• vyloučit novou výstavbu v záplavových územích drobných vodních toků; 
• vymezit a důsledně dodržovat nezastavěnost dosud volných území podél vodních toků v souladu 

se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nebo v plošném 
rozsahu ÚSES.  

• z důvodu bezpečnosti respektovat ochranná pásma vodních děl; 
• v oborech energetiky postupovat v souladu se schválenou Územní energetickou koncepcí pro hl. město 

Prahu (ÚEK) předpokládající další rozvoj technické infrastruktury potřebné pro zásobování města palivy 
a energiemi; 

• respektovat cíle a opatření Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy - především rozšíření nabídky 
ploch pro nakládání s odpady;  

• možnosti nového územního rozvoje na rozsáhlejších plochách navazujících na zastavěné území 
bez vybudované technické infrastruktury (zejména zásobování pitnou vodou a odkanalizování) podmínit 
požadavkem zainvestování navazujícího zastavěného území. 

 

 

Občanská vybavenost 

• vymezit a důsledně chránit plochy určené pro veřejnou a občanskou vybavenost (včetně územních rezerv) 
ve vazbě na obytná území s důrazem na školské, zdravotnické a sociální vybavení;  

• podmínit rozvoj bytové funkce jednak přiměřeným rozvojem občanského vybavení s důrazem na školské, 
zdravotnické a sociální vybavení ve vhodné docházkové vzdálenosti a současným vznikem veřejných 
prostranství a zeleně, jednak možností racionálního napojení na dopravní systém hl. m. města s důrazem 
na veřejnou dopravu a na technickou infrastrukturu; 

• zajistit podmínky pro rozvoj místních i celoměstských zařízení pro školství, zdravotnictví a sociální péči, 
kulturu, sport a další volnočasové a rekreační aktivity; 

• zajistit předpoklady pro vznik zařízení pohybové rekreace a aktivit pro nejširší veřejnost, resp. 
zabezpečující potřeby většinové části populace, která není tělovýchovně organizovaná a která pohybovou 
aktivitu potřebuje zdaleka nejvíce. 
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2.1.3  POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ  

Územní plán bude vytvářet nástroje pro účinnou ochranu urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví a pro ochranu historických, kulturních, estetických, duchovních, přírodních i technických hodnot území 
v souladu s výše uvedenými požadavky, především stanovením regulativů územního plánu zajišťujícími účinnou 
ochranu všech hodnot, a to zejména: 

V oblasti ochrany životního prost ředí 

• hledáním rovnováhy mezi potřebami dopravní a technické infrastruktury na jedné straně a ochranou 
životního prostředí na straně druhé;  

• vhodným umísťováním aktivit zatěžujících okolí mimo centrální oblast hl. města Prahy (např. situování 
rozsáhlejších sportovních i jiných areálů s velkou návštěvností) a s ohledem na minimalizaci negativních 
dopadů na obyvatele města (s ohledem na zvláště chráněná území a dochovaný ráz krajiny);  

• koordinací s Generelem odvodnění hl. m. Prahy, se vznikajícími plány oblastí povodí Berounky, povodí 
Dolní Vltavy a povodí Horního a středního Labe, a s chystanými aktualizacemi rozsahu záplavových území 
vodních toků; 

V oblasti ochrany historických, kulturních, estetic kých a duchovních hodnot 

• obecně postupovat v zájmu ochrany genia loci; 
• dbát na důslednou ochranu Památkové rezervace hl. m. Prahy (PPR), vesnických památkových rezervací 

(PR), resp. rezervací lidové architektury, památkových zón (PZ) a ochranného pásma PPR (OP PPR), 
ploch historických parků a zahrad, ploch archeologických památek a navržených krajinných památkových 
zón, jednotlivých národních kulturních památek (NKP), nemovitých kulturních památek (KP), památkově 
chráněných areálů a souborů věcí. Mimo jiné např. ochranou opticky exponovaných horizontů, panoramat 
a dálkových pohledů a stanovením vhodných regulativů;  

• aktivně chránit kulturní hodnoty a komfort obyvatel např. vytvářením nových atraktivit v lokalitách mimo 
zatížená území s cílem odlehčit dopravně a turisticky nejvíce exponované oblasti města;  

• zachovávat a chránit historicky vzniklou kvalitní urbanistickou strukturu a prvky urbanistické kompozice 
včetně jejich výškové rozmanitosti; 

• vytvořit nástroje a zásady ochrany urbanistického dědictví minulých generací, citlivě na ně navazovat 
soudobými prostředky a přispět novodobým vkladem k hodnotám hl. m. Prahy jako města uchovávajícího 
stopy různých období a stylů; 

• navrhnout funkční či prostorovou transformaci nevhodně využívaných území narušujících estetickou 
harmonii území; 

V oblasti zachování p řírodních hodnot 

• chránit před extenzivním rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách;  
• jednoznačně preferovat nejprve využití všech transformačních a přestavbových území (např. brownfields 

a dalších míst vhodných k dostavbě v území); 
• chránit hodnoty krajinného rázu vltavské kotliny a příměstské krajiny jak před narušováním pohledového 

kontextu necitlivými dopady zástavby, tak úbytkem vlastních ploch zeleně; 
• zajistit ochranu krajinných hodnot přírodních parků včetně jejich bezprostředního okolí;  
• chránit a rozvíjet systém příměstských lesů; 
• stanovit podmínky ochrany výrazného fenoménu bezlesých náhorních plošin (např. Vidoule, Dívčí hrady 

apod.); 
• zamezit zastavování zelených svahů a snižování podílu trvalých travních ploch,  
• zamezit srůstání sídel ve vnějším pásu města;  
• respektovat pestrost přírodních podmínek na území hl. m. Prahy; 
• při uplatňování zásad protipovodňové ochrany dbát na zachování rovnováhy mezi přírodními podmínkami 

a potřebou ochrany hodnot a dále nezmenšovat rozlivový prostor Vltavy, Berounky a jejích přítoků;  
• v transformačních a stabilizovaných plochách chránit a pokud možno navyšovat podíl zeleně. 

2.1.4  POŽADAVKY NA VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ A ASANACE  

Územní plán hl. m. Prahy vymezí veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo 
ochraně zřizované ve veřejném zájmu v členění na:  

• liniové stavby a plochy dopravní infrastruktury;  
• liniové stavby a plochy technické infrastruktury včetně protipovodňových opatření;  
• plochy pro občanské vybavení pro vzdělání, výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu apod.; 
• stavby a plochy specifické určené k zajištění zvláštních podmínek pro obranu a bezpečnost státu, civilní 

ochranu, vězeňství včetně ploch pro zajištění požární ochrany; 
• veřejná prostranství. 

Dále vymezí veřejně prospěšná opatření nestavební povahy určená ke snižování ohrožení území, k rozvoji nebo 
k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví v členění na: 

• opatření k ochraně územního systému ekologické stability; 
• nestavební opatření k ochraně proti povodním; 
• opatření k ochraně archeologického dědictví. 

V návrhu územního plánu budou pozemky určené pro veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření, u kterých 
má hl. m. Praha předkupní právo, vymezeny včetně identifikace dotčených nemovitostí a údajů o plošném 
rozsahu.  
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2.1.5  DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PR ÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
(NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, VEŘEJNÉHO 
ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU, OCHRANY 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ , OCHRANY 
PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

Územní plán bude důsledně respektovat všechny limity a požadavky vycházející ze zvláštních předpisů, nebude-li 
v rámci řešení rozporů dohodnuto s dotčeným orgánem kompromisní řešení. 

V oblasti civilní ochrany a ochrany obyvatelstva bude UP hl. m. Prahy splňovat podmínky pro následující 
požadavky:  

a) zajištění evakuačních tras a evakuačních středisek, 
b) pokrytí území hl. m. Prahy kvalitním varovným signálem s možností hlasové informace, 
c) návrh míst sloužících improvizovanému úkrytu obyvatelstva, 
d) vymezení ploch určených pro zajištění podmínek pro nouzové ubytování a stravování, 
e) plochy pro opatření zajišťující dekontaminaci osob a věcných prostředků, 
f) plochy pro opatření k zajištění materiálu civilní ochrany a k poskytnutí humanitární pomoci, 
g) plochy pro opatření k zajištění ochrany území před povodněmi a sesuvem půdy, 
h) ochrana území hl. m. Prahy před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území hl. m. Prahy, 
i) území určené k ochraně objektů kritické infrastruktury regionálního významu, 
j) plochy vymezené k zajištění provozu požární techniky a odběrných míst k hašení. 

2.1.6  POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ 
V ÚZEMÍ 

Územní plán bude hledat technicky, funkčně, investičně a environmentálně přijatelná řešení následujících okruhů 
problémů a střetů v území.  

Doprava 

• vzrůstající plošné nároky a požadavky na kapacitu pozemních komunikací pro silniční dopravu, provozní 
plochy, plochy pro „dopravu v klidu“ proti zájmu na ochraně zachované urbánní struktury hl. města Prahy 
zejména v  amátkové rezervaci hl. m. Prahy, ve vesnických památkových rezervacích (v památkových 
rezervacích s dochovanými soubory lidové architektury), v památkových zónách, ale i v dalších částech 
města, na zachování ploch městské, vyhrazené i soukromé zeleně, prvků ÚSES a chráněných území 
přírody, 

• potřeba prostupnosti území pro pěší a cyklistickou dopravu (zachování a doplnění cest) a bezbariérového 
průtahu pěší a cyklistické dopravy podél většiny vodotečí pokud možno v průběhu celé délky toku územím 
hl. m. Prahy oproti zachování prioritní ochrany ÚSES (pouze v odůvodněných a výjimečných případech 
je možné tyto funkce v prvcích ÚSES agregovat); 

• vzrůstající intenzita silniční dopravy na pozemních komunikacích doprovázená růstem emisí hluku 
a škodlivin v ovzduší a proti tomu zájem na ochraně nebo obnovení zdravých životních podmínek obyvatel 
užívajících bytový fond v objektech přiléhajících k nejvíce zatíženým komunikacím a přilehlých veřejných 
prostorech; 

• snaha po dalším rozšíření kapacit pro leteckou dopravu s nezbytným rozšiřováním jejich ochranných 
pásem (bezpečnostních, hlukových) oproti zájmu na dalším rozvoji těmito záměry dotčených městských 
částí a na zachování zdravých životních podmínek stávajících obyvatel;  

• nutnost vymezení koridorů pro trati vysokorychlostní železnice oproti ochraně zastavěného území 
i přírodních hodnot podle aktuálních podkladů.; 

• stoupající nároky na využití a splavnění toku Vltavy a Berounky a související využití náplavek v centru 
a navazujících ploch mimo centrum hl. města oproti zájmu na zachování přírodních a rekreačních hodnot. 

Technická infrastruktura 

• tlak na rychlé zkapacitnění a zvýšení účinnosti procesu čištění odpadních vod v ÚČOV na Císařském 
ostrově prodlužující desetimiliardovou investicí její životnost v této lokalitě, proti snaze rehabilitovat širší 
prostor Bubenče, Stromovky, Výstaviště, Troji jako významných rezidenčních čtvrtí se soustředěním 
sportovních, rekreačních a vzdělávacích institucí a zařízení nadměstského významu v cenném přírodním 
a krajinném kontextu.  

Rozvojové zám ěry versus jiný obecný zájem 

V zásadě nepřipustit bez průkazu nezbytnosti v obecném zájmu:  

• umísťování dalších komerčních aktivit i bydlení na dosud „volné“ plochy v zastavěném území města a jeho 
další „zahušťování“ na úkor městské veřejné, vyhrazené i soukromé zeleně se všemi negativními dopady;  

• změny využití pozemků určených dosud územně plánovací dokumentací pro občanské zařízení zejména 
pro předškolní a školní výchovu, ale i sociální služby, kulturu, zdravotnictví pro jiné účely (převážně 
komerční aktivity) oproti zájmu na zachování dostatku územních rezerv pro veřejnou občanskou 
vybavenost pro vzdálenější výhled v hospodářské a sociální oblasti, po odeznění demografických výkyvů 
apod.; 

• vyšší intenzitu využití území zvyšováním hladiny zástavby nástavbami, střešními vestavbami a návrhy 
na umístění vysokopodlažních budov bez ohledu na urbanistický (a v tom i památkový) kontext oproti nejen 
památkářskému, ale i obecně kulturnímu zájmu uchránit vnitřní Prahu a zejména Památkovou rezervaci 
hl. m. Prahy a památkové zóny a jejich prostorově kompoziční vztahy ke krajinnému rámci i v širším 
optickém kontaktu s ní (v nivě řeky, na pohledově exponovaných horizontech a za nimi);  

• umísťování dalších obytných souborů i komerčních aktivit do záplavových území na nových terénních 
úpravách se všemi negativními vlivy z toho vyplývajícími; 

• zvyšování kapacit stávajících atraktivních funkcí navzdory dosažení maximální únosnosti daného území 
z hlediska dopravy, vodohospodářské infrastruktury i dalších negativních dopadů (problematika Trojské 
kotliny, fotbalový stadión na Letné apod.).  

Příroda a krajina, životní prost ředí  

• relativně vysoký podíl orné půdy a nejmenší podíl (ve srovnání s ostatními kraji) pozemků určených k plnění 
funkce lesa oproti rozvoji ekologicky stabilnějších forem zeleně (lesy, trvalé travní porosty apod.), 
a to především v oblastech deficitních (např. tzv. severní terasa, jihovýchodní a západní okraj Prahy apod.) 
a v místech soustředěných zájmů ochrany přírody (pro snížení rekreačního tlaku na zvláště chráněná 
území včetně lokalit soustavy Natura 2000) při současné koordinaci se situací v navazujícím správním 
území Středočeského kraje; 

• nutnost systémově a dlouhodobě zlepšovat prostupnost krajiny jak z hlediska její rekreační využitelnosti, 
tj. odstraňováním bariér pro pěší a cyklisty a vytvářením propojení vhodnými typy funkčních ploch, 
tak odstraňováním migračních bariér pro ostatní organismy (formou biokoridorů ÚSES), především 
pak v místech kolize s nadřazenou a kapacitní dopravní sítí; 

• nutnost vytvořit účinný mechanismus ochrany hodnotné vegetace a zajistit zachování odpovídajícího podílu 
zeleně v zastavěném území; 

• využít funkce povrchového odvodnění jako krajinotvorných prvků v zastavěném území. 

Tyto rozpory a problémy je třeba řešit prostředky územního plánování v reálných variantách např. s pomocí 
prostorové segregace (např. využití podzemí), návrhů změn funkčního využití pozemků a staveb, stavebními 
uzávěrami, návrhem ochranných opatření a striktně dodržovaných regulativů funkčního využití území, návrhem 
náhradních dlouhodobě vyhovujících lokalit (ÚČOV) apod. 

Kromě uvedených hlavních problémů a střetů budou při zpracovávání územního plánu průběžně řešeny i další 
problémy a střety veřejných a soukromých zájmů.  
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2.1.7  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A  PLOCH PŘESTAVBY 
S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A PO LOHU HL. M. 
PRAHY V ROZVOJOVÉ OBLASTI (NA ROZVOJOVÉ OSE)  

Na základě analýz obsažených v UAP hl. m. Prahy vymezí územní plán zastavěné území; v souladu 
se stanovenými rozvojovými osami dle ZUR hl. m. Prahy vymezí zastavitelné plochy a plochy přestavby; 
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu hl. m. Prahy stanoví plochy nezastavitelné a jejich režim 
při respektování těchto zásad: 

• před rozvojem na plochách zeleně a jiných nezastavěných plochách jednoznačně preferovat nejprve využití 
všech transformačních území (brownfields); 

• v zásadě navázat na stávající koncepci rozvojových ploch, případnou redukci či rozšíření rozvojových 
zastavitelných ploch je třeba náležitě zdůvodnit; 

• prověřit potřebu zachování, redukce či rozšíření územních rezerv;  
• dát přednost možnostem rozvoje uvnitř zastavěného území před možnostmi rozvoje na volných plochách 

za podmínky dodržení odpovídajícího podílu zeleně a nezastavěných ploch v rámci současně zastavěného 
území;  

• navrhnout podle potřeby nové rozvojové plochy v souladu s rozvojovými osami a plochami stanovenými 
na úrovni ZUR hl. m. Prahy;  

• zajistit předpoklady zvyšování obytného standardu města zejména důslednou ochranou stávajících 
veřejných prostorů, veřejné zeleně a míst pro krátkodobou rekreaci a zajištěním veřejné a občanské 
vybavenosti ve vhodné docházkové vzdálenosti; 

• navázat na zásady polycentrické Prahy a dále je rozvíjet;  
• v centrální části podporovat kvalitativní, nikoli kvantitativní rozvoj území; 
• vytvářet předpoklady pro hierarchizaci území města jako celku i uvnitř jednotlivých svébytných celků; 
• bránit živelnému neorganizovanému a nekoncepčnímu zastavování území; 
• chránit strukturu zástavby podtrhující výraznou morfologii města; 
• zachovat a důsledně chránit přirozeně i záměrně vzniklý kontrast střídání urbanizovaných enkláv 

s výraznými předěly ploch zeleně, zelených svahů a nezastavěných náhorních plošin a údolí směřujících 
k vltavské kotlině. 

2.1.8  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 
PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ  

Územní plán vymezí území, ve kterých bude uloženo prověřit změny jejich využití územní studií, a to podle 
potřeby následovně: 

• pro rozsáhlejší rozvojová území; 
• pro území, kde je třeba rozhodnout o dílčím variantním řešení; 
• pro území, kde je třeba řešit střet zájmů; 
• pro dopravní a technické koridory apod. 

2.1.9  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULAČNÍM PLÁNEM  

Územní plán hl. m. Prahy v případě potřeby vymezí území, pro která budou podmínky pro rozhodování o změnách 
jejich využití stanoveny regulačním plánem. Mezi vymezená území budou zahrnuta především území s plošnou 
památkovou ochranou, tj. území Památkové rezervace hl. m. Prahy (PPR), území vesnických památkových 
rezervací (památkových rezervací s dochovanými soubory lidové architektury) a památkových zón. 

2.1.10 POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UP HL. M. PRAHY UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACO VÁNÍ 
VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NEBO POKUD 
NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI 
PTAČÍ OBLAST 

Řešení UP hl. m. Prahy bude posouzeno z hlediska vlivů na životní prostředí s ohledem na následující 
skutečnosti: 

• zadání UP hl. m. Prahy stanoví rámec pro umístění záměrů zařazených v příloze č. 1 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; 

• dotčený orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku k projednávanému návrhu zadání 
UP hl. m. Prahy nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (lokality soustavy 
Natura 2000). 

Vyhodnocení vlivu Územního plánu hl. m. Prahy na životní prostředí bude zpracováno osobou oprávněnou 
dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a vyhodnocení vlivů 
na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti fyzickou osobou, která je držitelem zvláštní autorizace podle 
§ 45i odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude provedeno přiměřeně v rozsahu přílohy zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Vyhodnocení se bude týkat řešeného 
i širšího dotčeného území a bude postihovat vlivy navrhovaných záměrů na jednotlivé složky životního prostředí, 
území chráněná podle zvláštních předpisů a na veřejné zdraví se zaměřením na další aspekty, především: 

• zohlednění výstupů oborových koncepčních materiálů hl. m. Prahy v oblasti životního prostředí, neboť stav 
některých složek životního prostředí může představovat významný limitující faktor některých rozvojových 
aktivit (imisní stropy, překračování imisních limitů); 

• posouzení, jak koncepce zohledňuje výsledky vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
na udržitelný rozvoj území; 

• vyhodnocení, zda koncepce řeší problematiku prostorové struktury sídla a navazujícího území s ohledem 
na fragmentaci krajiny, přednostním využitím brownfields či velkoplošnými aktivitami generujícími 
nadměrnou zátěž prostředí (např. prašnost, hluk a doprava); 

• při hodnocení akcentovat jak lokální, tak holistickou perspektivu vlivu koncepce; 
• součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření vedoucích k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci 

negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví; 
• vyhodnocení vlivů bude zpracováno včetně závěrů, doporučení a návrhu stanoviska s uvedením formulací, 

zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivými navrhovanými plochami a koridory, 
resp. koncepcí jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami, nebo nesouhlasit. 

2.1.11 PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU UP HL. M. P RAHY 
VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT  

Územní plán bude zpracován ve fázi konceptu s variantními řešeními dílčích problémů veřejné infrastruktury 
a souvisejících funkcí v souladu se závěry Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 

Při zpracování Územního plánu hl. m. Prahy (konceptu i návrhu) bude zohledněna analýza zkušeností z používání 
platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy. Konceptem řešení nového územního plánu bude prověřena nová metodika tvorby 
UP. 

 

Tyto požadavky zadání koncept územního plánu vesměs splňuje. 
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2.2 Požadavky na strukturu a formu územního plánu  

2.2.1 TEXTOVÁ ČÁST 

Zadání požadovalo, aby územní plán obsahoval v závazné části: 

a) vymezení řešeného území; 
b) vymezení zastavěného území; 
c) koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot; 
d) urbanistickou koncepci včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; 
e) koncepci veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování; 
f) koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 

územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
rekreaci, dobývání nerostů a podobně; 

g) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
podmínečně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití 
pozemků v plochách); 

h) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; 

i) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo; 

j) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 

Tyto požadavky splňuje koncept UP až na bod i), jehož plnění je v měřítku Prahy nereálné. Stavební zákon požaduje 
pro každou takovou veřejně prospěšnou stavbu či opatření vymezit dotčené pozemky a zajistit s tím související zápis 
do katastru nemovitostí. Splnění tohoto požadavku by v měřítku Prahy znamenalo zápis do katastru nemovitostí 
pro velké množství pozemků, dotklo by se mnoha vlastníků a znamenalo by omezení pro obrovské území, protože 
zápis je nutno provést i u pozemků, kterých by se stavba či opatření dotýkala jen minimálně. Dále vzhledem ke lhůtě 
pro uplatnění předkupního práva stanovené na 6 měsíců, jejímž marným uplynutím právo zaniká, by po schválení 
územního plánu nastala situace, kdy by mohlo být městu nabídnuto k odkoupení velké množství pozemků ve velmi 
krátké době, a i z tohoto důvodu se jeví využití tohoto práva jako nereálné. Z pohledu veřejných zájmů nesplnění 
požadavku bodu i) nebude mít negativní dopad, protože institut vyvlastnění tím zůstává nedotčen. 

Textová část územního plánu měla dále obsahovat: 

a) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek 
pro jeho prověření; 

b) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat 
o této studii do evidence územně plánovací činnosti; 

c) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování 
o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu; 

d) stanovení pořadí změn v území (etapizaci); 
e) stanovení minimální velikosti změnou UP hl. m. Prahy měněné plochy; 
f) vymezení území se stanovenou podmíněností staveb a funkčního využití území; 
g) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat 

architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt; 
h) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona. 

Všechny tyto požadavky kromě bodu g) koncept UP splňuje.  

Naplnění bodu g) nepovažuje zpracovatel v měřítku územního plánu, který se nezabývá konkrétními stavbami, 
za účelné a potřebné, neboť považuje za dostatečné obecné vymezení v rámci jiných předpisů, především zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracovatel volil uspořádání textové části dle logiky celkové koncepce, proto se v pořadí jednotlivých bodů textové 
části odchyluje od pořadí bodů stanovených přílohou 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Z tohoto důvodu 
je do Odůvodnění zařazena srovnávací tabulka, z níž vyplývá umístění požadovaných údajů v jednotlivých 
kapitolách textové části.  

2.2.2 GRAFICKÁ ČÁST  

Grafická část územního plánu měla dle zadání obsahovat: 

a) výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic řešeného území, zastavěného území, 
zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých 
bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo ve kterých budou podmínky pro jejich 
využití stanoveny regulačním plánem v měřítku 1 : 25 000; 

b) hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, zejména vymezení ploch s rozdílným využitím, dále 
koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury 
včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, vymezení zastavěného území, 
zastavitelných ploch a ploch přestavby, ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně 
prospěšná opatření a pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech v měřítku 
1 : 10 000; 

c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 10 000; 
d) speciální výkresy v měřítku 1 : 10 000, popř. 1 : 25 000. 

Grafická část územního plánu může být doplněna schématy a bude zpracována a vydána v měřítku 1 : 10 000, 
speciální výkresy v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 25 000, širší vztahy v měřítku 1 : 50 000. 

Tyto požadavky jsou v konceptu UP splněny. 
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2.3 Požadavky na od ůvodn ění územního plánu 

Odůvodnění v textové části územního plánu má kromě náležitostí uvedených v příloze č. 7 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, obsahovat: 

a) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem; 

b) údaje o splnění zadání; 
c) komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků 

tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území; 
d) informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo 

respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto 
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno; 

e) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 

Koncept UP zatím neplní požadavek bodu c) - zdůvodnění vybrané varianty, neboť v konceptu ještě není 
o vybraných dílčích variantách rozhodnuto. Koncept však obsahuje doporučení, které dílčí varianty zpracovatel 
upřednostňuje. Také část bodu d) zatím nemůže být v konceptu splněna a bude dopracována až v návrhu. 

Grafická část odůvodnění územního plánu měla obsahovat: 

a) koordinační výkres; 
b) výkres širších vztahů dokumentující vazby na území sousedních obcí a Středočeského kraje; 
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 

Tyto požadavky koncept UP také splňuje. 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, úkoly vyplývající ze zadání jsou v konceptu UP splněny, jak dokládají příslušné 
kapitoly textové části i výkresová část. Dílčí odchylky od zadání jsou v textu řádně zdůvodněny. 



2. Požadavky vyplývající ze zadání územního plánu 
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Tabulka: Porovnání obsahu závazné části a od ůvodn ění územního plánu s požadavky Zákonu č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. – příloha č. 7 
 
 
Závazná část Odůvodn ění 

Číslo Název Kapitoly 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., 
příloha č. 7 

Číslo Název kapitoly 

Zákon č. 183/2006 Sb., 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., 
příloha č. 7 

      A Širší vztahy §53 odst. 4, vyhl.  II.1a) 
      1 Širší vztahy II.1 a) 
      2 Soulad s PÚR, nadřazenými ÚPD a se stavebním zákonem §53 odst. 4, vyhl.  II.1a) 

      B Údaje o spln ění zadání II.1 b) 
      1 Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP II.1 b) 
      2 Požadavky vyplývající ze zadání územního plánu II.1 b) 
      3 Požadavky uplatněné pořizovatelem v průběhu zpracování konceptu II.1 b) 

      C Komplexní zd ůvodn ění II.1 c) 

0 Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů I.(1) a), j) 0 Vymezení řešeného a zastavěného území II.1 c) 
1 Koncepce uspořádání krajiny I.(1) e) 1 Koncepce uspořádání krajiny II.1 c) 
2 Koncepce města I.(1) b), c), (2) e), f) 2 Koncepce města II.1 c) 
3 Koncepce plošné a prostorové regulace  I.(1) f) 3 Koncepce plošné a prostorové regulace II.1 c) 
4 Koncepce rozvoje a přestavby města I.(1) c), (2) a), b), c) 4 Koncepce rozvoje a přestavby města II.1 c) 
5 Koncepce krajinné infrastruktury I.(1) e) 5 Koncepce krajinné infrastruktury II.1 c) 
6 Koncepce dopravní infrastruktury I.(1) d) 6 Koncepce dopravní infrastruktury II.1 c) 
7 Koncepce technické infrastruktury I.(1) d) 7 Koncepce technické infrastruktury II.1 c) 
8 Koncepce ekonomické infrastruktury I.(2) d) 8 Koncepce ekonomické infrastruktury II.1 c) 
9 Veřejně prospěšné stavby a opatření I.(1) g), h) 9 Veřejně prospěšné stavby a opatření II.1 c) 
10 Počet listů a výkresů územního plánu I.(1) i) 10 Přílohy, tabulky II.1 c) 

      D Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj §53 odst.5, II.(1) d) 

      E Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů na ZPF a PUPFL II.(1) e) 
      1 Zemědělský půdní fond II.(1) e) 
      2 Pozemky určené k plnění funkcí lesa II.(1) e) 

  

 

   



3. Požadavky uplatněné pořizovatelem v průběhu zpracování konceptu 
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3. Požadavky uplatn ěné po řizovatelem v pr ůběhu zpracování konceptu 
Pořizovatel průběžně sledoval práce na konceptu, uspořádal několik kontrolních dnů k rozpracovanosti 
a zprostředkoval několik konzultací projektanta s pracovníky OÚP MMR. 

V průběhu prací uplatnil pořizovatel OÚP MHMP jako dodatečný požadavek k zadání: 

• zapracovat do konceptu UP schválené změny platného ÚP SÚ hlavního města Prahy z 6. vlny, 
• zapracovat do konceptu ty změny z procesu pořizování, u kterých je podle vývoje projednání schválení 

pravděpodobné,  
• zapracovat do konceptu UP akceptovatelné změny 7. vlny a ty návrhy celoměstsky významných změn 

a dalších změn z 8. vlny, které nejsou v rozporu s celkovou urbanistickou koncepcí. Některé dosud 
neschválené změny jsou v konceptu uvedeny jako dílčí varianty.  

Tyto požadavky byly v rámci daných časových možností ve vztahu k postupu projednávaných změn respektovány 
a takové změny do řešení konceptu zahrnuty. Nezapracované změny, u kterých nebyl proces projednávání dosud 
ukončen a které budou kladně projednány a vyhlášeny opatřením obecné povahy, budou zapracovány do návrhu 
územního plánu. 

 


