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Územní plán hlavního města Prahy – koncept 31 

3. Koncepce plošné a prostorové regulace 

Územním plánem se stanovují podmínky pro využití území města, jeho plošného a prostorového uspořádání 
včetně základních podmínek krajinného rázu a nadřazených celoměstských systémů.  

Území města je územním plánem členěno na základní typy území, které jsou ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území dále členěny na plochy s rozdílným zp ůsobem využití . 
Pro ně jsou stanoveny územní podmínky využití s cílem chránit v těchto územích a na těchto plochách veřejné 
zájmy, jakými jsou ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních, architektonických a urbanistických 
hodnot a životního prostředí, přitom zajistit harmonický rozvoj území bez střetů vzájemně neslučitelných činností 
a požadavků na uspořádání a využívání území. 

Územní plán rozlišuje podle stávajícího či navrhovaného charakteru území a s ohledem na specifické podmínky 
využití čtyři základní typy území :  

• území krajinné,  
• území rekreační,  
• území obytné, 
• území produkční.  

Každý typ území zahrnuje tři typy ploch s rozdílným způsobem využití příbuzného charakteru. V území produkčním jsou 
plochy dopravní infrastruktury vyjma komunikací a plochy technické infrastruktury dále závazně děleny na další typy 
ploch s rozdílným způsobem využití. Podrobnější dělení ostatních ploch s rozdílným využitím má informativní charakter. 

Územní plán dále vymezuje plochy vodní VO a dopravní infrastruktury – komunikací DK. Tyto plochy s rozdílným 
způsobem využití nejsou začleněny do žádného typu území, protože se liší svým charakterem, který je slučitelný 
se všemi základními typy území. Jsou zařazeny mezi tzv. ostatní plochy s rozdílným způsobem využití.  

Územní plán rozlišuje z pohledu prostorové regulace podle míry stability různé typy území  v základním 
členění na: 

• stabilizovaná území,  
• zastavitelná území, 
• plochy přestavby. 

Stanovuje pro ně s ohledem na stávající nebo navrhovaný charakter a specifické podmínky utváření všechny čtyři 
základní prvky prostorové regulace  nebo pouze některé z nich: 

• strukturu, 
• výškovou hladinu, 
• podíl zeleně, 
• koeficient podlažních ploch. 

Lze stanovit i další specifické regulativy.  

Vztah k památkové rezervaci v hl. městě Praze určují zóny prostorové regulace , v rámci kterých jsou stanoveny 
obecné prostorové podmínky pro umísťování staveb. 
V zóně I. jsou stanoveny specifické požadavky na stavby v památkových rezervacích na území města. V zóně II. 
jsou stanoveny zejména požadavky sloužící pro ochranu pohledů z historického jádra města, zónu tvoří území 
se zákazem výškových a rozměrných staveb a památkové zóny. V zóně III. jsou stanoveny obecné podmínky 
pro umísťování staveb, u výškových a rozměrných staveb platí režim zvláštního posouzení přípustnosti. 

Ke stanovení územních podmínek, regulativů využití, se v územním plánu používá více vrstev :  

1. Regulativy základní vrstvy plánu jsou vyjádřeny jako regulativy využití ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovují podmínky pro využití základních typů území a ploch s rozdílným způsobem využití.  

2. Překryvné vrstvy plánu obsahují regulativy speciálních ploch a ucelených systémů, jejich regulativy platí 
současně s regulativy ploch s rozdílným způsobem využití základní vrstvy plánu, které překrývají.  

3. Pro plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou zastavěny nebo jsou určeny k zastavění, se v překryvné 
vrstvě plánu stanovuje prostorová regulace. 

 

Regulativy základní vrstvy plánu jsou uvedeny v kapitole 3.1 Regulativy ploch s rozdílným způsobem využití, 
regulativy překryvných vrstev plánu v kapitolách 3.2 Další regulativy a podmínky pro využití ploch, 3.3 Prostorová 
regulace a 3.4 Veřejná prostranství. 

Jednotlivé vrstvy regulativů jsou znázorněny ve výkresech: 
V2   - Hlavní výkres 
V2v - Hlavní výkres – varianty 
V3   - Výkres prostorové regulace a veřejných prostranství 
V3v - Výkres prostorové regulace a veřejných prostranství – varianty 

Všechny vrstvy regulativů jsou znázorněny ve výkresech: 
O1   - Koordinační výkres 
O1v - Koordinační výkres – varianty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Koncepce plošné a prostorové regulace 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept  32 

3.1 Regulativy ploch s rozdílným zp ůsobem využití 

3.1.1 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

K naplňování cílů a úkolů územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona a s ohledem na rozdílné nároky 
na prostředí se území města člení územním plánem ke stanovení územních podmínek na plochy s rozdílným 
způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

Paragrafy 4 až 19 této vyhlášky, kde jsou stanoveny typy ploch s rozdílným způsobem využití, jsou v územním 
plánu pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití použity přiměřeně s ohledem na specifické podmínky 
Prahy a charakter řešeného území. 

Ve smyslu výše uvedených paragrafů se územním plánem vymezují následující plochy s rozdílným způsobem 
využití: plochy bydlení ; plochy smíšené obytné s názvem plochy smíšené ; plochy dopravní infrastruktury 
v rozčlenění na plochy dopravní infrastruktury vyjma komunikací  a plochy dopravní 
infrastruktury - komunikací ; plochy technické infrastruktury ; plochy vodní a vodohospodářské s názvem 
plochy vodní , plochy zemědělské s názvem plochy zem ědělské a p ěstební ; plochy lesní .  

Z ploch vodních jsou vyčleněny plochy suchých poldr ů, tj. přírodní území určená k občasné retenci povrchových 
vod. Vymezují se v překryvné vrstvě územního plánu nad jinými plochami s rozdílným způsobem využití, které 
stanovují podmínky využití v době, kdy poldry aktivně neplní svoji funkci.  

Vzhledem ke specifickým požadavkům na stanovení podmínek na území hlavního města Prahy se územním 
plánem ve smyslu § 3 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. odlišným způsobem definují plochy veřejných prostranství 
a plochy těžby nerostů a vymezují plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 19: plochy nelesní, 
plochy parkové, plochy rekreace; plochy sportu, plochy veřejného vybavení, plochy produkce.  

Veřejná prostranství  se územním plánem nevymezují jako samostatný typ ploch s rozdílným způsobem využití. 
Jsou zahrnuta mezi speciální plochy překryvných vrstev plánu, neboť překrývají pozemky či procházejí přes další 
plochy s rozdílným způsobem využití.  

Plochy těžby nerostů se územním plánem nevymezují jako samostatný typ ploch s rozdílným způsobem využití. 
Těžba nerost ů je chápána jako dočasná činnost a je vymezena překryvným značením ve vazbě na související 
limity území. V územním plánu je jako základní vrstva znázorněna plocha s rozdílným způsobem využití buď 
stávajícího, anebo požadovaného využití po skončení těžby a rekultivaci.  

Plochy nelesní  se vymezují namísto ploch přírodních. Zahrnují vedle přírodní zeleně krajinné i zeleň městskou, 
tj. soubor vegetačních prvků v urbanizovaném prostředí – parkově upravené plochy, linie zeleně v zástavbě 
a pobytové louky. 

Plochy parkové  jsou jako samostatný typ ploch vyčleněny z veřejných prostranství pro svůj specifický význam 
v území. Plochy parkové slouží nejen jako veřejná prostranství, tj. plochy veřejně přístupné, ale zastávají rovněž 
významnou úlohu zeleně v území a zpravidla slouží i ke krátkodobé rekreaci.  

Plochy rekreace  se vymezují pro sportovní a volnočasové aktivity, jejichž provozováním není podstatně narušen 
přírodní charakter území a nezahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci.  

Plochy sportu  jsou samostatně vymezeným typem ploch vzhledem ke specifickým územním nárokům 
občanského vybavení pro tělovýchovu a sport. Představují vybrané plochy občanského vybavení. 

Plochy ve řejného vybavení  se vymezují pro ochranu a zajištění vybraného občanského vybavení převážně 
nekomerčního charakteru, které je zřizované či užívané ve veřejném zájmu jako součást veřejné infrastruktury, 
tj. stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu všech stupňů včetně vysokoškolského, zdravotní služby, sociální 
služby, kulturu, církev, městskou správu. Rozvojové plochy pro veřejné vybavení je nutné obzvláště chránit 
pro zajištění základních potřeb obyvatel a uživatelů nových městských celků. 

Plochy veřejného vybavení zahrnují také pozemky pro činnosti, stavby a zařízení obrany a bezpečnosti státu, 
pro civilní ochranu a vězeňství, pro něž územní plán nevymezuje plochy specifické jako samostatný typ plochy 
s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

Plochy produkce  svým charakterem využití odpovídají plochám výroby, skladování a plochám smíšeným 
výrobním ve smyslu § 11 a 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  

V důsledku výše uvedeného v odstavcích (3) a (4) územní plán nevymezuje plochy s rozdílným způsobem využití 
podle § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb.: plochy občanského vybavení, plochy výroby a skladování, plochy 
smíšené výrobní, plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy specifické. 

Plochy občanského vybavení se územním plánem nevymezují jako samostatný typ ploch s rozdílným způsobem 
využití. Pozemky staveb a zařízení občanského vybavení, nezařazeného do ploch veřejného vybavení 
ani do ploch sportu, jsou zahrnuty převážně do ploch smíšených, kde přispívají k vytváření polyfunkční 
metropolitní struktury. Zvláštní pozornost je věnována maloobchodním zařízením nad 5 000 m2 a administrativním 
komplexům nad 20 000 m2, které musí být vždy posuzovány v režimu podmíněně přípustných staveb, protože 
představují velkou zátěž komunikační sítě, resp. životního prostředí a jejich slučitelnost s územními podmínkami 
musí být důsledně prokázána. 

3.1.2 REGULATIVY PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 

Územním plánem se stanovují podmínky využití území jako regulativy pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením: hlavního využití; přípustného využití; nepřípustného, popřípadě podmíněně přípustného využití; 
nepřípustného využití.  

1) Hlavní využití  určuje převažující účel využití, jeho charakter a míru zátěže plochy. 

2) Přípustné využití  stanovuje další možné využití nad rámec hlavního využití. Jde zejména o činnosti, 
stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a slučitelné.  

3) Nepřípustné, pop řípadě podmín ěně přípustné využití  je takové využití, pro jehož přípustnost jsou 
stanoveny podmínky, za jakých lze stavby, činnosti a zařízení v území umístit. Při nesplnění těchto 
podmínek je umísťování činností, staveb a zařízení nepřípustné. Při rozhodování o přípustnosti změn v 
plochách všech typů zeleně je vhodné mimo jiné zohlednit tzv. podrobnější dělení zeleně – viz kapitola 1.3 
Zeleň. 

4) Nepřípustné využití  je stanoveno jako využití, které nelze povolit za žádných podmínek. Nepřípustné 
je zpravidla umísťovat činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisejí a nejsou slučitelné s přípustným 
využitím.  

Regulativy využití pro plochy s rozdílným způsobem využití v zásadě vycházejí z rozčlenění ploch podle 
charakteru a příbuznosti jejich hlavního využití do čtyř základních typů území – krajinného, rekreačního, obytného 
a produkčního. 

Pořadí ploch s rozdílným způsobem využití v základních typech území není náhodné a zpravidla vyjadřuje 
stupňující se míru zátěže využití území.  

Regulativy využití ploch s rozdílným způsobem využití v zásadě umožňují beze změny územního plánu umísťovat 
jako přípustné nebo podmíněně přípustné využití činnosti, stavby a zařízení s nižší mírou zátěže pro území 
na plochách, kde se předpokládá vyšší míra zátěže pro území, pokud regulativy nestanovují jinak. 

Nepřípustné je umísťování staveb, činnosti a zařízení typických pro plochy s vyšší mírou zátěže pro území 
na plochách s nižší mírou zátěže pro území, pokud regulativy nestanovují jinak. 
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Územní plán hlavního města Prahy – koncept 33 

3.2 Další regulativy a podmínky pro využití ploch 

V územním plánu jsou podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití vymezeny v překryvných vrstvách 
speciální plochy a ucelené systémy, které se znázorňují překryvnými značeními.  

Patří sem vybraná veřejná prostranství, suché poldry, zeleň vyžadující zvláštní ochranu, území s ochranou bydlení 
v historickém jádru Prahy. 

Jako systém se vymezují celoměstský systém zeleně a územní systém ekologické stability.  

Pro plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou zastavěny nebo jsou určeny k zastavění, se v překryvné 
vrstvě plánu stanovuje prostorová regulace. 

3.2.1 REGULATIVY SPECIÁLNÍCH PLOCH A SYSTÉM Ů 

Speciální plochy, ucelené systémy a prostorová regulace závazně vymezené v překryvných vrstvách územního 
plánu stanovují další podmínky využití území; pro pozemky, které překrývají, znamenají další regulativy, které platí 
současně s regulativy pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovenými v základní vrstvě plánu.  

Regulativy překryvných vrstev určují pro všechny pozemky dotčené překryvnými značeními další podmínky využití 
s určením přípustného využití; nepřípustného, popřípadě podmíněně přípustného využití; nepřípustného využití.  

Ochrana bydlení v historickém jádru Prahy 

V centru města dlouhodobě dochází k úbytku bytů a trvale bydlících obyvatel, a tím k jeho vylidňování 
ve prospěch komerčního, zejména hotelového a z části i administrativního využití.  

Tento trend je nejvíce patrný na území Prahy 1 a Prahy 2, viz údaje z podkladů Českého statistického úřadu 
uvedené v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. 

Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel: 
Městská část 1991 2001 2008 
Praha 1 42 590 33 825 30 343  
Praha 2 61 873 49 932 48 575  

Pro zachování stávajícího rozsahu bydlení jako nezastupitelné městotvorné složky v historickém jádru města 
je na území Památkové rezervace v hlavním městě Praze stanovena regulace bydlení tak, aby nedocházelo 
k jeho dalšímu nežádoucímu úbytku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Prostorová regulace 

3.3.1  ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 

Neopakovatelná urbanistická tvář města Prahy jako celku s jeho unikátními architektonickými a urbanistickými 
soubory stejně jako morfologicky mnohotvárný krajinný reliéf modelovaný především řekou Vltavou a jejími 
přítoky, zelenými svahy a hřebeny kopců jsou zásadní hodnoty prostorového obrazu města. Město jako celek tvoří 
neobyčejně rozsáhlou a provázanou strukturu, která je vnitřně bohatě členěna a je vysoce různorodá, 
charakteristická svými prostorovými pásmy, zelenými klíny a dosud uchovanou krajinou. 

Cílem prostorové regulace města je především uchovat jeho hodnoty při respektování těchto zásad pro novou 
zástavbu: 

1) Nenarušit charakteristické prostorové vztahy, které tvoří rámec historického jádra Prahy a jeho památkových 
rezervací a zón, historických jader původních obcí i objektů zapsaných v seznamu nemovitých kulturních 
památek. 

2) Zajistit, aby změny využití území včetně nové zástavby vytvořily harmonický celek se stávající zástavbou.  

3) Podpořit a zdůraznit prostorovou hierarchii města, zejména polohu center, jádrových území a dalších 
významných lokalit v rámci města i kompozici jednotlivých celků ve vztahu k terénnímu a krajinnému 
utváření. 

4) Chránit panorama města, nenarušovat pohledově exponované polohy, zejména terénní hrany a svahy. 

Prostorová regulace vychází z členění města na jednotlivá pásma, z jejich prostorových vlastností, míry stability 
i z bližší charakteristiky dílčích územních jednotek, které představují ohraničené, charakterově souvislé 
celky - lokality, specifikované společnými urbanistickými parametry, svou polohou a vazbami. Vývojové možnosti 
těchto celků jsou vymezeny základními prvky prostorové regulace, jako je struktura, výšková hladina a podíl 
zeleně na rostlém terénu. Požadavky na uchování nebo vytváření některých jejich vlastností mohou 
být předmětem specifických regulativů. Ve stabilizovaných územích je cílem regulativů chránit stávající hodnotnou 
strukturu a nezvyšovat její kapacitu, zatímco v rozvojových územích - určit jejich potenciál. 
Proto jsou stanoveny níže uvedené základní prvky prostorové regulace nebo kombinace některých z nich:  

• struktura   - určuje kód struktury   
• výšková hladina zástavby  - určuje max. počet podlaží  
• koeficient podlažních ploch  - určuje maximální podíl podlažních ploch   
• podíl zelen ě  - určuje minimální podíl zeleně na rostlém terénu  
• specifické regulativy   - určují individuální regulativy pro vymezená území a prvky 

Prostorová regulace využívá poznatků územně analytických podkladů, jejich analýz vizuálních vztahů centrální 
části města a stanovených pohledových horizontů. 

Zóny prostorové regulace vyjadřují různé stupně ochrany prostorových hodnot města s ohledem na polohu 
polohy v hierarchii města.  

I. zóna - území památkových rezervací - jsou stanoveny požadavky na posouzení změn prostorového uspořádání 
individuálně. Přísnější podmínky regulace jsou stanoveny zejména pro území Památkové rezervace v hl. městě 
Praze s cílem zabránit zásahům nerespektujícím historickou urbanistickou strukturu, která je mimo jiné 
předmětem památkové ochrany. Nepřiměřené změny v území vyvolávají zhoršení životního prostředí, nepříznivě 
se projevuje redukce nezastavěných ploch dvorů a vnitrobloků a obecně snižování podílu rostlého terénu 
a zeleně. 

Změny staveb a využití území uvnitř památkových rezervací je nutné posuzovat jednotlivě v režimu zvláštního 
posouzení přípustnosti, který je popsán v bodě 3.3.7.  

II. zóna - území se zákazem výškových a rozměrných staveb - je vymezeno pro ochranu pohledů z historického 
jádra města; stejné podmínky platí i pro památkové zóny ležící mimo vymezené území zákazu výškových a 
rozměrných staveb. Při změnách v území musí být posuzován zejména kontext se související zástavbou, aby 
nedocházelo k necitlivým zásahům do struktury území a neodůvodněným zásahům do založené kompozice. 

III. zóna - ostatní území - pro stabilizované plochy jsou stanoveny podmínky s ohledem na základní typ struktury. 
Výškové a rozměrné stavby je nutno posuzovat v režimu zvláštního posouzení přípustnosti – viz bod 3.3.7. 
Obdobně jako v zóně II. je nutné brát zřetel na kontext se související zástavbou. 
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Plochy bez určené prostorové regulace tvoří veškeré plochy s nulovou či minimální mírou zastavitelnosti, 
tzn. plochy spadající do území krajinného a území rekreace s výjimkou ploch určených pro sport a některých ploch 
dopravní a technické infrastruktury, u kterých se jejich prostorová forma přizpůsobuje technologii a provozu a není 
tak možné jednoznačně označit strukturu a z ní vycházející míru využití území. 

Regulace a základní podmínky pro ochranu krajinného rázu nebyly doposud dohodnuty s orgánem ochrany 
přírody ve smyslu § 12 odst. 4) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění; 
pro posouzení navrhovaných změn je možné využít vymezení oblastí a míst krajinného rázu, které bylo 
zpracováno jako příloha UAP hl. m. Prahy. 

Vymezení ploch prostorové regulace je navrženo pro území se shodným typem struktury. Rozhraní ploch 
se shodnou prostorovou regulací zpravidla sleduje hranice pozemků, plochy jsou skladebné s vymezením ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

Pro posouzení souladu záměru s prostorovou regulací se regulativy počítají vždy na pozemky celého stavebního 
záměru (resp. na jejich části s určenou prostorovou regulací), tzn. projektu představujícího ukončenou formu 
využití všech dotčených pozemků, nikoli na části záměru.  

Prostorové regulativy podle polohy a stabilizace po suzované plochy 

Zóny prostorové regulace Typy ploch v rámci zóny Stanovené prostorové regulativy 

stabilizované plochy s individuálním způsobem regulace, odchylky jednotlivě 
v režimu zvláštního posouzení přípustnosti 

I. Památkové rezervace 

zastavitelné plochy 
a plochy přestavby 

struktura, výšková hladina, podíl zeleně na rostlém terénu, 
koeficient podlažních ploch, odchylky jednotlivě v režimu 
zvláštního posouzení přípustnosti  

stabilizované plochy struktura, výšková hladina, podíl zeleně na rostlém terénu 

zastavitelné plochy 
a plochy přestavby 

struktura, výšková hladina, podíl zeleně na rostlém terénu, 
koeficient podlažních ploch 

zvlášť vymezená území 
a prvky 

specifické regulativy 

území krajinné bez prostorové regulace 

území rekreační bez 
ploch sportu 

bez prostorové regulace 

plochy technické 
infrastruktury 

zpravidla bez prostorové regulace 

plochy dopravní 
infrastruktury  

zpravidla bez prostorové regulace 

II. Území zákazu 
výškových a rozměrných 
staveb, památkové zóny 

plochy vodní  bez prostorové regulace 

stabilizované plochy struktura, výšková hladina, podíl zeleně na rostlém terénu, 
výškové a rozměrné stavby v režimu zvláštního posouzení 
přípustnosti 

zastavitelné plochy 
a plochy přestavby 

struktura, výšková hladina, podíl zeleně na rostlém terénu, 
koeficient podlažních ploch, výškové a rozměrné stavby 
v režimu zvláštního posouzení přípustnosti 

zvlášť vymezená území 
a prvky 

specifické regulativy 

území krajinné bez prostorové regulace 

území rekreační bez 
ploch sportu 

bez prostorové regulace 

plochy technické 
infrastruktury 

zpravidla bez prostorové regulace 

plochy dopravní 
infrastruktury  

zpravidla bez prostorové regulace 

III. Ostatní území 

plochy vodní  bez prostorové regulace 
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3.3.2 STRUKTURA 

Struktura je jednou z nejvýznamnějších charakteristik území. Jde o prvek většinou přetrvávající i v případech 
obsahové proměny. Struktura společně s výškou a podílem zeleně ovlivňuje míru využití území. V jednotlivých 
prostorových pásmech města převažují určité typy struktury ve vazbě na dobu vzniku, polohu a charakter 
veřejných prostranství, který je pro rozlišení základních forem struktury určující. Míru stability lokalit ovlivňuje 
rozsah založení a typ struktury.  

V území je na základě územně analytických podkladů určen typ prostorových struktur pro stabilizované plochy 
podrobněji; tím je definován jejich charakter a měřítko, které je nutné zohlednit, závazná je charakteristika 
základního typu struktury, tj. struktura charakterizovaná kódy: 

R – rostlá 
K – kompaktní 
O – otevřená 
V – volná 
A – areály  

Na prostorově stabilizovaných plochách je struktura označena ve výkresech písmennými kódy s čísly na základě 
podrobnější charakteristiky – viz tabulka Prostorová regulace – struktura. 

Toto označení odlišuje stabilizované plochy, v nichž platí i další textové regulativy, od území zastavitelných 
a ploch přestavby, pro které platí navíc další nástroj regulace – koeficient podlažních ploch.  

V zastavitelných plochách a v plochách přestavby je na rozdíl od prostorově stabilizovaných území určen pouze 
základní typ struktury – viz tabulka Prostorová regulace – struktura.  

Vymezení struktur je nutné chápat jako regulativ pro převažující formu zástavby v dané ploše, případné odchylky 
musí být zdůvodněny např. potřebou umístění veřejného vybavení, funkce se specifickými nároky (mateřská 
škola) nebo zvolené kompozice (významný solitér), apod. 

Rostlá struktura není užívaná pro novodobá založení, uplatňuje se pouze v dílčích přestavbách a dostavbách.  

Základní charakteristika uvedená ve vyhlášce je závazná pro všechny typy struktur. 

Charakteristiky rozší řených typ ů struktur stabilizovaných ploch 

R1 – rostlá městského typu – středověká založení s vícepodlažními městskými domy a palácovými areály, 
stavebně zapojené kostely a klášterní areály vyskytující se převážně na území Památkové rezervace v hl. městě 
Praze (PPR) tvořící uliční prostory a prostranství tvarově rozmanitého charakteru a šířky a vycházející z historické 
parcelace.   

R2 – rostlá venkovského typu – drobnější zástavba původních venkovských chalup – nebo naopak větší 
zemědělské statky, formované kolem vnitřní návsi často s kostelem, kolem uličního prostoru v historických jádrech 
osídlení či jednotlivá sídla v krajině.  

K1 – kompaktní bloková – území s vysokou mírou využití, koncentrovaná zástavba uzavřených, nebo částečně 
otevřených bloků vícepodlažních staveb různého měřítka se souvisle vymezenými plochami veřejných 
prostranství, často typická pro pražská předměstí 19. a 20. století, kde se většina typologicky odlišných staveb 
přizpůsobila založené uliční osnově.  

K2 – kompaktní monobloky – kompaktní bloky bez vnitřních prostorů se zelení nebo vícepodlažní objekty 
s podnoží zapojené do uliční osnovy, veřejná prostranství jsou součástí městského parteru, jde často o novodobé 
dostavby v rámci vnitřního města. 

O1 – otevřená izolovaná – nízkopodlažní zástavba izolovaných domů drobnějšího měřítka s vymezenými 
zahradami a pozemky, seskupených do uličních bloků. 

O2 – otevřená souvislá – nízkopodlažní zástavba domů navzájem navazujících štítovými zdmi s vymezenými 
zahradami a pozemky, řadové, skupinové domy, seskupené do uličních bloků.  

O3  – otevřená vilová – volně stojící nízkopodlažní a středněpodlažní zástavba domů nebo objektů s několika byty 
s vymezenými zahradami a případně s drobnými doplňkovými objekty, seskupených do uličních bloků.  

V1 – volná sídlištní – jednotlivé středněpodlažní a vícepodlažní objekty nebo soubory tvořící skupiny většinou 
jednotné orientace a tvaru, doplněné často nízkopodlažními objekty veřejné a občanské vybavenosti, prostoupené 
zelení, vzájemně související veřejná prostranství nejednoznačně vymezená. 

V2 – volné monobloky – velkoplošné halové objekty včetně souvisejících zpevněných ploch, území zastavěné 
solitérními objekty mimo měřítko navazující zástavby – obvykle stavby pro obchod s parkovišti, případně terasové 
domy bez vymezení veřejných prostranství. 

A1 – areály kompaktní – vícepodlažní i halové objekty a areály s vysokou mírou využití, někdy atypické formy, 
např. areály sportu, včetně zpevněných ploch, často areály výrazného rozsahu nad 0,5 ha, kde je zeleň součástí 
vstupních partií nebo podél hranice pozemků, rovněž areály s velkým podílem zpevněných ploch s možností 
zástavby či zastřešení. 

A2 – areály rozvolněné – drobné halové objekty v areálech menších než 0,5 ha, s podílem zpevněných ploch 
a zbytkových ploch zeleně, rozmanitých účelů a nároků na dopravu, často kombinované v území se strukturou 
jiného typu, značná část areálu zůstává nezastavěna. 

A3 – areály specifické – specifická založení s netypickými požadavky na vnitřní uspořádání, kde se prostorová 
forma přizpůsobuje specifickým potřebám funkce. Strukturu nelze jednotně popsat nebo určit, často jde o zcela 
atypickou formu. Může jít o uzavřené areály s vysokým podílem zeleně jako zámecké areály a šlechtická sídla 
s historickými zahradami, zoologická zahrada, botanická zahrada, výstavní areály, specifické celky většinou 
ve zvláštní poloze v krajině nebo na okraji sídla. 
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Tabulka: Prostorová regulace - struktura 

 Struktura - území 
zastavitelná a 
plochy přestavby 

    Struktura -  
    území 
    stabilizovaná 

Obvyklý typ 
zástavby 
(informativní) 

Veřejné 
prostranství 

Vztah uliční a 
stavební čáry 

Stavební čára 

R rostlá R
1 

rostlá 
městského 
typu 

historické jádro 
města 

uliční = stavební uzavřená 

  (nenavrhuje 
se) 

R
2 

Rostlá 
venkovského 
typu 

jádra venkovského 
osídlení, rostlá 
zástavba drobného 
měřítka 

vymezené 
stavebně, 
oddělené veřejné 
a soukromé 
prostory 

Vymezeno zdí či 
objektem, často 
"předzahrádky" 

uzavřená 

K kompaktní K
1 

kompaktní 
bloková 

bloky uzavřené a 
polootevřené, 
s vnitroblokovými 
prostory 

ve většině 
případů uliční 
čára = stavební 
čára 

uzavřená a 
polouzavřená 

    K
2 

kompaktní 
monobloky 

kompaktně 
zastavěné pozemky, 
vícepodlažní objekty 
nebo soubory s 
kompaktní podnoží 

vymezené 
stavebně, 
výjimečně 
předzahrádkami, 
oddělené veřejné 
a soukromé 
prostory 

uliční čára = 
stavební čára 

uzavřená 

O otevřená O
1 

otevřená 
izolovaná 

nízkopodlažní 
Izolované domy 
drobnějšího měřítka 

předzahrádky, 
uliční čára často 
tvořena plotem 

otevřená 
a volná 

    O
2 

otevřená 
sdružená 

nízkopodlažní 
zástavba řadová, 
kobercová, atriová  

předzahrádky, 
uliční čára 
někdy tvořena 
plotem 

polouzavřená 
a uzavřená 

    O
3 

otevřená 
vilová 

jednotlivé bodové 
objekty, vily o více 
bytech, na vlastním 
pozemku 

vymezené ploty či 
předzahrádkami, 
oddělené veřejné 
a soukromé 
prostory 

předzahrádky, 
uliční čára často 
tvořena plotem 

otevřená a 
polouzavřená 

V volná V
1 

volná 
sídlištní 

středně a 
vysokopodlažní 
skupiny objektů, 
sídliště  

uliční čára 
nedefinována 
nebo 
neoplocené 
předzahrádky 

uzavřená, 
otevřená 
i volná 

    V
2 

volné 
monobloky 

velkoplošné halové 
objekty včetně 
souvisejících ploch, 
terasové domy 

nevymezené 
stavebně ani 
ploty, ohraničené 
soukromé prostory 
se prakticky 
nevyskytují solitérní objekt 

bez vztahu k 
ulici, resp. silnici 

volná 

A areály A
1 

areály 
kompaktní 

areály s vysokou 
mírou využití, 
vícepodlažní i 
halové objekty, 
sportovní areály 
s halami a hřišti 

uliční vymezena 
plotem, stavební 
s ní nesouvisí 

volná 

    A
2 

areály 
rozvolněné 

areály s podílem 
volných ploch, 
drobné halové 
objekty, sídlištní MŠ 
a ZŠ, otevřená 
sport. hřiště 

uliční vymezena 
plotem, stavební 
s ní nesouvisí 

volná 

    A
3 

areály 
specifické 

specifické areály, 
ZOO, výstaviště 

vymezené ploty, 
oddělené veřejné 
a soukromé 
prostory, 
nepřístupný celek 
je většinou 
velkého rozsahu 

uliční vymezena 
plotem, stavební 
s ní nesouvisí 

volná 
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3.3.3 VÝŠKOVÁ REGULACE 

Výškové uspořádání území je dáno obecnými závaznými regulativy pro jednotlivé zóny prostorové regulace 
v závislosti na prostorové stabilizaci plochy, a to buď stávající výškovou hladinou pro stabilizované plochy, nebo 
novou výškovou hladinou danou maximálním počtem podlaží pro zastavitelné plochy a plochy přestavby. 

I. Zóna prostorové regulace – území vyhlášených pam átkových rezervací 

Pro území památkových rezervací s výjimkou zastavitelných ploch a ploch přestavby nejsou určeny prostorové 
regulace ani výšková hladina. Při změnách v území je nutno postupovat vždy individuálně, s důrazem kladeným 
na uchování specifické prostorové formy.   

II. Zóna prostorové regulace – území se zákazem výš kových a rozm ěrných staveb, památkové zóny 

Území je stanoveno v těsném kontaktu s historickým jádrem města (PPR - Památkovou rezervaci v hl. m. Praze). 
Toto velmi citlivé území je bezprostředně viditelné v panoramatických pohledech a veškeré prostorové změny 
mohou přímo ovlivnit vnímání historického jádra města.    

Hranice zákazu výškových a rozměrných staveb byla určena na základě tzv. pohledových horizontů dle analýzy 
vizuálních podmínek území v UAP hl. m. Prahy. Zohledňuje částečně pohledový horizont historického jádra města 
a těsně navazující vyhlášené památkové zóny, platnost stanovených podmínek je rozšířena na všechny vyhlášené 
památkové zóny na území města. Sledován byl optimální rozsah viditelnosti do cca 4 km z PPR. Viditelnost 
vymezeného území byla dále prověřena Digitálním modelem zástavby a zeleně. 

III. Zóna prostorové regulace – ostatní území   

Stanovená pravidla pro umísťování staveb zohledňují kontext struktury a výšek stávající zástavby, jsou založena 
na principu podmíněně přípustném, případně nepřípustném umístění stavby a jsou rozšířena o pravidla zvláštního 
posouzení přípustnosti výškových a rozměrných staveb v území. Při umísťování staveb je nutné brát zřetel 
na vizuální podmínky historického jádra města, zejména pohledově exponované lokality a území viditelné 
z Památkové rezervace v hl. m. Praze a jejího ochranného pásma, vymezené v UAP hl. m. Prahy. 

 
Výšková hladina  je určena max. možným počtem podlaží jednotlivých staveb v území.  

Pro určení výškové hladiny se za podlaží počítají i ustoupená podlaží, podlaží ve svahu, podkroví, vestavěná 
polopatra bez ohledu na jejich půdorysný rozsah. Podlaží ve svahu definujeme jako podzemní podlaží mající 
alespoň část svého vnějšího obrysu nad přilehlým terénem. 

Vymezeny jsou následující výškové hladiny: 
3  = do 3 podlaží (obvykle do 10 m) 
5  = do 5 podlaží (obvykle do 16 m) 
8  = do 8 podlaží (obvykle do 25 m) 
2 = do 12 podlaží (obvykle do 40 m) 

Výška podlaží  není určena, odpovídá potřebám umísťované funkce, avšak pro potřebu posuzování prostorových 
změn, zejména v územích citlivých na změny, ke sledování kontextu se stávající zástavbou apod. se určuje 
tzv. porovnatelná výška stavby, která umožňuje definovat relativní výšku umísťované stavby. 

Porovnatelná výška stavby  slouží pro potřeby stanovení relativní výšky stavby, je odvozena od přepočítatelné 
konstrukční výšky podlaží 3 m. To znamená např., že porovnatelná výška všech podlaží umísťované stavby při 
stanovené výškové hladině max. 8 podlaží je 24 m.   

Stávající objekty vyšší, než je stanovená výšková hladina, ve vymezených plochách s prostorovou regulací jsou 
považovány za již potvrzené stávající výjimky. 

 

 

 

 

3.3.4 PODÍL ZELENĚ  

Podíl zeleně na rostlém terénu ve stabilizovaných plochách, na  zastavitelných plochách (rozvojových) 
a na plochách přestavby (transformačních) je odvozen z vymezených vzorků zástavby, typické struktury a výšek, 
s využitím UAP hl. města Prahy. 
Podíl zeleně ve stabilizovaných plochách byl korigován dle stávajícího podílu zeleně na základě aktualizované 
blokové mapy. Cílem regulace na stabilizovaných plochách je zachování minimálně stávajícího podílu zeleně. 

Podíl zeleně, uváděný v procentech, představuje minimální podíl zeleně na dotčených pozemcích celého 
stavebního záměru, nižší podíl zeleně je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0, 25 ha nebo 
že podíl zeleně neklesne pod stávající podíl v rámci celé plochy s vymezeným podílem; stávající podíl zeleně 
se však již nemůže dále snižovat. 

3.3.5 KOEFICIENT PODLAŽNÍCH PLOCH 

Koeficient podlažních ploch (KPP) se používá k vyjádření míry využití území. Koeficient je odvozen ze vzorků 
zástavby typické struktury a výšek, s využitím UAP hl. m. Prahy. 

Kapacita plochy s rozdílným způsobem využití vyjádřená v m2 hrubé podlažní plochy je dána součinem rozlohy 
plochy a příslušného koeficientu podlažních ploch. 

Hrubá podlažní plocha je dána součtem hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích (včetně 
podkroví a ustupujících podlaží, i podlaží ve svahu, vypočtených na základě vnějších rozměrů budovy každého 
jednotlivého podlaží bez ohledu na umístěné funkce a podzemních podlaží vyjma částí využitých jako podzemní 
garáže a technické zázemí budovy a přístupových komunikací sloužících pro přístup výhradně k nim. 

Koeficient podlažních ploch představuje maximální podíl podlažních ploch všech staveb na pozemcích celého 
stavebního záměru, vyšší podíl je přípustný za podmínky, že jsou tyto pozemky menší než 0,25 ha. 

 

Tabulka: Koeficienty podlažních ploch 

KPP Typická struktura Typický příklad zástavby 

0,3 otevřená  nízkopodlažní izolované domy  
0,5 otevřená  

areály  
nízkopodlažní zástavba řadová, kobercová, 
atriová, areály s podílem volných ploch 

1,0 otevřená  
volná 
areály  

jednotlivé bodové objekty, vily, areály s vysokou 
mírou využití, monobloky 

1,6 volná  nižší volné domy  

2,2 volná 
kompaktní  

vyšší volné domy, nebo nižší bloky  

2,8 kompaktní  intenzivní zástavba, vyšší bloky 
3,6 kompaktní velmi intenzivně využité území, kompaktně 

zastavěné pozemky, vícepodlažní objekty nebo 
soubory s kompaktní podnoží 

individuální  specifická území 
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3.3.6 SPECIFICKÉ REGULATIVY 

Specifické regulativy jsou určeny pro zvlášť vymezená území a prvky, které nelze ošetřit obecně stanovenými 
regulativy nebo jsou jejich změny podmíněny zvláštními požadavky. Patří sem jak speciální koeficienty, tak slovně 
vyjádřené regulativy požadující např. situování veřejného prostranství určující kompoziční zásady a podobně, 
stanovené pro jednotlivá rozvojová a transformační území v kapitole 4 Koncepce rozvoje a přestavby města. 

3.3.7 REŽIM ZVLÁŠTNÍHO POSOUZENÍ PŘÍPUSTNOSTI  

Prověření pohledových vztah ů 
Zákresy do panoramatických pohled ů budou pořízeny na podkladech Digitálního modelu zástavby a zeleně, 
který spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Zpracování zákresů se řídí níže uvedenými zásadami. Ověření 
správnosti postupu zpracování zákresů provede Útvar rozvoje hl. m. Prahy na základě předaných dat záměru. 

Zásady pro zpracování zákres ů do panoramatických pohled ů: 
• před zahájením prací na zákresech si vyžádá zpracovatel určení základních pozorovacích stanovišť 

a případných dalších parametrů zákresů od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, 
• poloha pozorovatele musí být totožná s určeným základním bodem pozorovacího stanoviště dle tabulky 

vybraných pozorovacích bodů,  
• výška výhledu (výška pomyslného oka pozorovatele) musí být 2 metry nad povrchem terénu v daném bodě 

pozorování,  
• úhel záběru a směr pohledu musí být zvolen s ohledem na okolní výškové dominanty viditelné z daného 

pozorovacího bodu; neměl by být však menší než 45 a větší než 90 stupňů, 
• zobrazení perspektivy panoramatického pohledu musí odpovídat reálnému zrakovému vjemu – obdoba 

fotografického objektivu 35 mm ohniskové vzdálenosti (zobrazení zkreslující perspektivu jsou nepřípustná),  
• horizont panoramatického pohledu musí být umístěn přibližně v polovině výšky celkové vizualizované 

scény, 
• panoramatický pohled je vytvořen z digitálního modelu terénu a zástavby včetně mostů a variantně také 

s vrstvou zeleně, 
• model pro panoramatický pohled musí odpovídat reálné situaci zástavby ohledně rozsahu, úplnosti a vzhledu, 
• posuzovaný objekt výškové stavby musí být v rámci panoramatického pohledu rozměrově i proporčně 

shodný s předkládaným projektem a rovněž tak i jeho půdorysná a svislá poloha,  
• barevné provedení panoramatického pohledu: terén – barva světle šedá, mosty – barva tmavě šedá, 

objekty zástavby – barva okrová nebo pískově hnědá, posuzovaný objekt výškové stavby – barva středně 
nebo tmavě červená, prostor nad scénou – barva bílá. 

Výstupy pro ov ěření správnosti zpracování a posouzení zám ěru: 
• v rastrovém formátu JPG nebo TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi, 
• ve formátu PDF v rozlišení 96 dpi,  
• vektorová zdrojová data nově navrhovaných nebo transformovaných 3D hmot objektů budov, terénu, 

plošných polygonů povrchů, zejména komunikací, veřejných prostranství, zeleně, vodních ploch a příp. 
dalších objektů a body umístění symbolů vzrostlé zeleně, formát ESRI 3D SHP popř. DXF, souřadnicový 
systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání, popř. možné doplnění kontrolním vlícovacím 
objektem, 

• součástí předávané dokumentace bude Předávací protokol dokladující převzetí podkladových dat DMZZ 
od Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zpracovatelem zákresu ne starší 2 let, 

• současně budou odevzdány i odpovídající panoramatické fotografické záběry totožné s digitálně 
zpracovaným záběrem. 

Soulad s dodržením požadovaných zásad zpracování záměru potvrdí Útvar rozvoje hl. m. Prahy ověřovací 
doložkou. Bez tohoto ověření nebude záměr dále posuzován. 

Předané výstupy pro ověření správnosti zpracování a posouzení záměru jsou určeny pouze pro potřeby tohoto 
posouzení a Útvar hl. m. Prahy je oprávněn je využít pro jiné účely pouze se souhlasem žadatele. 

 

 

 

Kritéria pro zvláštní posouzení p řípustnosti staveb  

Kritéria představují výčet prvků, které mohou ovlivnit přijatelnost stavby na území památkových rezervací, nebo 
výškových a rozměrných staveb; jejich vyhodnocení je podkladem pro posouzení možného umístění stavby 
v území a rozhodnutí o dalším postupu.  
Ve fázi ověřování záměru je zásadní kladné posouzení v bodech a) – e).  
V územním řízení je posouzení stavby nutno doplnit i o body f) – i). 
Žadatel dodá všechna potřebná data pro posouzení záměru, případně je na vyžádání Útvaru rozvoje města doplní 
do potřebné podrobnosti.  
Pro posouzení staveb v památkové rezervaci se kritéria využijí přiměřeně, případně doplní podle předmětu 
posouzení. 

V rámci posouzení se hodnotí zejména: 
1) Vztah k Památkové rezervaci v hlavním městě Praze a k ostatním památkově chráněným územím 

a stavbám (zejména se posuzuje pohledový kontakt s historickým jádrem města, kontakt se stávajícími 
památkově chráněnými stavbami a soubory, dominantami či jinak výraznými stavbami, změny struktury 
zástavby, střešní krajiny apod.) Posouzení vyžaduje stanovisko OOP MHMP a orgánu památkové péče. 

2) Vliv na panorama města (zejména se posuzují změny v siluetě horizontu, narušení historické krajiny, 
působení v kontextu s okolní zástavbou a krajinou, soliterní, nebo skupinová pozice, poloha v průhledech, 
ve volném prostoru, v kontaktu s vyhlídkovými místy apod.) Posouzení vyžaduje stanovisko OOP MHMP 
a orgánu památkové péče. 

3) Soulad s územním plánem ve smyslu závazné části a celkové koncepce (kapitola 2 Koncepce města). 
Umístění a význam stavby v městské struktuře, vztah k celoměstské koncepci (zejména sledované 
územní polohy citlivé na umístění staveb, jako jsou zelené a pohledově exponované svahy, terénní hrany, 
volné plochy a otevřené prostory, výrazné terénní útvary a dominanty, pohledově exponované lokality 
a území podle UAP, kapitola 2.3, část 2.3.5 Vizuální podmínky území, umístění v prostorových pásmech 
města a vymezených centrech, funkce a fungování oblasti atd.). 

4) Vliv na dopravu v místě, v širších vztazích (napojení na komunikační síť, dopady generované dopravy 
na stávající síť, doprava v klidu a také řešení pěší a cyklistické dopravy). 

5) Obsluha veřejnou hromadnou dopravou (zejména se posuzuje obsluha kapacitní veřejnou kolejovou 
dopravou).  

6) Vztah ke stávající struktuře a kompozici související lokality (zejména další možnosti rozvoje, urbanistická 
hodnota založení, vztah ke kompozici lokality, funkce a fungování lokality apod.). 

7) Vliv na mikroklimatické podmínky lokality (provětrání, zastínění apod.) (Zejména nesmí nepřiměřeně 
zastínit okolní zástavbu, veřejně přístupné pobytové plochy pro oddech a rekreaci, školská a zdravotnická 
zařízení, bránit provětrávání parteru, vytvářet inverzní mrazové kotliny, vytvářet bariérové a štěrbinové 
efekty a oblasti zrychleného proudění větru, likvidovat zeleň pod přípustný minimální podíl apod. 

8) Zajištění nároků technické infrastruktury.   
9) Zajištění nároků na veřejné vybavení.   
10) Přínos objektu pro město i související území (např. umístění veřejně prospěšné funkce, veřejného 

vybavení, formování a úprava veřejného prostoru, vytvoření nového parku, nové veřejné a poloveřejné 
prostory uvnitř budovy, vybudování vestibulu metra, hromadné garáže a další zařízení např. technické 
infrastruktury potřebná v místě stavby apod.). 
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3.4 Veřejná prostranství 

Specifickým typem veřejné infrastruktury jsou veřejná prostranství, plochy zvláštního urbanistického významu 
ve struktuře sídla, sloužící obecnému užívání. Vymezení a požadavky na veřejná prostranství vycházejí 
ze stavebního zákona, definice veřejných prostranství v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (§ 34), a z požadavků 
vyhlášky č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území (§ 1 - Obecné požadavky na vymezování 
ploch) a dalších platných norem.  

Pro všechna veřejná prostranství je definováno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití 
obdobně, jako je tomu u ploch s rozdílným způsobem využití. Regulativy se vztahují i na ve řejná prostranství 
nevymezená p řekryvným zna čením.   

V územním plánu jsou vymezena vybraná veřejná prostranství jednak jako zvláštní plochy v překryvné vrstvě 
plánu, jednak jako zásadní prvek určující charakter struktury v prostorovém uspořádání území. 

Výběr vymezených prostranství byl proveden na základě hierarchie a významu v kontextu sídla, a to podle potřeby 
jejich ochrany u stávajících prostranství nebo podle potřeby nového založení v zastavitelných plochách 
a v plochách přestavby. Podrobnost výběru odpovídá měřítku územního plánu, jde o náměstí, shromažďovací 
prostory pod širým nebem, uliční prostory, lávky, pěší a cyklistická propojení, parkové plochy a ostatní významnou 
městskou zeleň uvnitř stabilizované zástavby, které jsou součástí stabilizovaných i navrhovaných ploch.  

Pro grafické vyjádření byla zvolena forma překryvného značení umožňující zároveň ponechat ploše funkční 
a prostorovou charakteristiku danou územním plánem, u neumístěných ploch bylo využito plovoucího značení. 
Plovoucí značka se vztahuje vždy k vymezené ploše funkce s rozdílným způsobem využití.  

 

Ve výkresech V2 - Hlavní výkres a V2v - Hlavní výkres – varianty nejsou překryvným značením veřejného 
prostranství vyjádřeny parky a veřejná prostranství se zelení. 

 

Vybraná veřejná prostranství jsou vyjádřena ve výkresech: 
V3   - Prostorová regulace a veřejná prostranství 
V3v - Prostorová regulace a veřejná prostranství – varianty 
V4   - Doprava 
V4v - Doprava – varianty  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  Změny Územního plánu hl. m. Prahy a minimální velikost  změnou 
měněné plochy 

Stavební zákon upravuje změny územního plánu v § 55, který dále odkazuje na další paragrafy upravující 
pořizování územního plánu s tím, že se podle nich postupuje obdobně nebo přiměřeně. Podle § 44 lze územní 
plán a tudíž i jeho změny pořídit: 

a)  z vlastního podnětu, 
b)  na návrh orgánu veřejné správy, 
c)  na návrh občana obce, 
d)  na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě 

na území obce.  

Frekvenci pořizování změn stavební zákon neupravuje, předepisuje však podle § 55 odst. (1) jednou za 4 roky 
vyhodnocování územního plánu, jehož zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém období může obsahovat 
pokyny pro zpracování návrhu jeho změny.  

Časté změny územního plánu jednak negativním způsobem ovlivňují celkovou koncepci plánu, jednak 
nepřiměřeným způsobem zatěžují státní správu i samosprávu. Proto je v závazné části plánu navržen režim změn 
tak, aby bylo možné pořizovat bez časového omezení pouze změny v obecném zájmu, tj. podle bodů a) a b) § 44 
stavebního zákona. Ostatní změny je navrženo pořizovat ve čtyřletém cyklu v závislosti na pravidelném 
vyhodnocení uplatňování plánu. 

 

Upravena je i minimální velikost plochy s rozdílným způsobem využití, na kterou lze pořídit samostatně změnu 
územního plánu na 0,25 ha, a dále vymezení tolerance přesnosti plánu vzhledem k jeho měřítku 1 : 10 000 
na 10 m. Přesáhne-li požadovaná odchylka od plánu tyto hodnoty, je změna územního plánu nutná, v opačném 
případě posoudí přípustnost stavební úřad.  


