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Územní plán hlavního města Prahy – koncept 3 

D.  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zpracoval externí zhotovitel, vzešlý z výběrového řízení na veřejnou 
zakázku - firma EKOLA group, spol. s r. o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 – Malešice, spolu s dalšími 
subdodavateli. Jednatelem společnosti a současně osobou s autorizací pro EIA/SEA je Ing. Libor Ládyš. 
Vyhodnocení vlivů řešení navrženého v konceptu územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj 
území je zpracováno jako samostatný separát, ale tvoří, v souladu s ustanovením § 19, odst. 2 stavebního 
zákona, nedílnou součást konceptu územního plánu.  

Jednatelem společnosti, která vyhodnocení zhotovila, a zároveň osobou s autorizací MŽP pro posuzování vlivů 
na životní prostředí (SEA), garantující soulad části A osnovy zakázky se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, je Ing. Libor Ládyš. V týmu zpracovatelů je dále osobou s autorizací pro 
posuzování vlivů navrhovaného řešení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, tvořící součást sítě evropské 
sítě ochrany přírody NATURA 2000 Mgr. Pavel Bauer.  

Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území bylo zadáno 
a zpracováváno metodou hodnocení „ex ante“, tedy s pracemi hodnotícího týmu probíhajícími souběžně s pracemi 
zhotovitele vlastního konceptu. Dílčí podklady tedy byly zhotovitelem konceptu – Útvarem rozvoje hlavního města 
Prahy, předávány zhotoviteli vyhodnocení postupně v průběhu prací a zhotovitel Vyhodnocení naopak průběžně 
uplatňoval požadavky na obsah i formu konceptu a dalších podkladů, potřebných k řádnému vyhodnocení, takže 
byla zajištěna průběžná komunikace a zpětná vazba mezi oběma týmy, prospěšná z hlediska očekávaného 
výsledku. Některé připomínky SEA-týmu tak mohly být zohledněny již ve zpracovávaném konceptu a neobjevují 
se tedy v připomínkách, závěrech a doporučeních, jako by tomu bylo při metodě vyhodnocení „ex post“, kdy tým 
hodnotitelů navazuje až na ukončené práce na vlastním konceptu. 

Elaborát Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území sestává z hlavní 
textové části, která respektuje osnovu danou přílohou stavebního zákona č. 183/2006 Sb., příslušnými 
ustanoveními a přílohou č. 5 prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Obsahuje dále 6 příloh. 

Příloha č. 1 obsahuje Komplexní vyhodnocení environmentálního, sociálního a hospodářského pilíře významných 
rozvojových a přestavbových území. 

Příloha č. 2 obsahuje Vyhodnocení dílčích variant konceptu ÚP hl. m. Prahy a území řešených v etapě. 

Příloha č. 3 obsahuje Hodnocení vlivů na lokality NATURA 2000. 

Příloha č. 4 obsahuje Akustickou studii. 

Příloha č. 5 obsahuje Rozptylovou studii. 

Příloha č. 6 obsahuje Výkresovou dokumentaci.  

Po kontrole souladu formy i obsahu Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hlavního města Prahy 
na udržitelný rozvoj území s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, vč. přílohy, dále vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále souladu se zákonem 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, po kontrole splnění zadávací dokumentace a smlouvy 
o dílo, byla I. etapa prací na Vyhodnocení shledána za zpracovanou v souladu s literou i účelem obou zákonů 
stavební zákon, zákon o EIA/SEA) a vyhovující z hlediska sledovaného účelu zadání a smlouvy o dílo. Struktura 
materiálů odpovídá osnově, předepsané v příloze stavebního zákona a obsah jednotlivých kapitol odpovídá 
smyslu a účelu stavebního zákona i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, tvořící část A celkového vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 
obsahuje jak soupis možných pozitivních a negativních vlivů na složky prostředí, ale i vyhodnocení souladu 
navržené urbanistické koncepce s klíčovými celostátními a regionálními koncepcemi, relevantními pro životní 
prostředí a veřejné zdraví. Tam, kde koncept obsahuje v řešení dílčích ploch varianty, tam vyhodnocení obsahuje 
doporučení varianty, která z hledisek udržitelnosti vývoje vyhovuje lépe. 

Vyhodnocení vlivů řešení obsaženého v konceptu územního plánu na lokality NATURA 2000 je zpracováno 
osobou s příslušnou autorizací a v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění. Vyhodnocení vzhledem k termínu zpracování neobsahuje nově v říjnu 2009 schválené 
lokality na území hl. m. Prahy, to však bude doplněno do konečného znění VVURÚ, které bude předkládáno 
k projednání návrhu před vydáním ÚP. 

Ve vyhodnocení jsou na základě posouzení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obsaženém v Rozboru udržitelného rozvoje 
ÚAP hl. m. Prahy vyhodnoceny disproporce vzájemné vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje, které nejvíce 
ovlivňují udržitelný rozvoj řešeného území. 

Jsou posouzeny vlivy konceptu ÚP na tyto disproporce a z hlediska možných dopadů na vyváženost vztahu 
územních podmínek udržitelného rozvoje území. Dále jsou uvedeny klady a zápory realizace řešení 
předkládaného v konceptu ÚP. 

Dále jsou ve vyhodnocení na základě určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci z Rozborů 
udržitelného rozvoje území ÚAP hl. m. Prahy vyhodnocena rizika a předpokládaná ohrožení, podstatně 
se uplatňující v řešeném území. 

Je shrnut přínos posuzovaného konceptu ÚP k omezení rizik a ohrožení vymezených v rozboru udržitelného 
rozvoje území (zda navržený koncept ÚP přispěl k jejich odstranění, omezení či k jejich prevenci v současnosti 
i do budoucna) a je vyhodnoceno, zda navrhované řešení nepředstavuje pro území jiná rizika či ohrožení. 
Je posouzeno i případné nehospodárné či nevratné využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů v území. 

Zpracovatel VVURÚ prověřil v samostatné Příloze č. 1 (Komplexní vyhodnocení environmentálního, sociálního 
a hospodářského pilíře významných rozvojových a přestavbových území a území řešených v etapě) i stávající 
a předpokládané vlivy jednotlivých významných rozvojových území (městská, rekreační, krajinná), významných 
přestavbových území a území řešených v etapě a neshledal důvody, pro které by koncept byl v rozporu 
s požadavky udržitelného rozvoje. Ocenil zejména zvýšený podíl přestavbových území oproti územím rozvojovým. 

Podrobně bylo posouzeno celkem 1832 ha významných přestavbových ploch, 4 428 ha významných rozvojových 
ploch městských, 720 ha významných rozvojových ploch rekreačních a 2 354 ha významných rozvojových ploch 
krajinných. Celkem se jedná o plochu 9 334 ha, což je 19 % území hl. m. Prahy.  

Vyhodnocení dílčích variant územního plánu a území řešených v etapě je podrobně provedeno v Příloze č. 2. 
Shrnutí v kapitole A.6 obsahuje u všech 50 alternativně řešených dílčích lokalit jasná doporučení, která varianta 
je z hlediska udržitelnosti doporučována k zahrnutí do návrhu. Tato doporučení by měla být vzata v úvahu 
při veřejném projednání a při rozhodování o obsahu návrhu územního plánu v pokynech pro jeho dokončení. 

Vyhodnocení nevyhodnocuje územní rezervy. Zhodnocení předpokládaných vlivů územních rezerv bude 
provedeno v rámci příslušných změn územního plánu, kterými budou převáděny do návrhového období. 

Vyhodnocení dále podrobně popisuje možné vlivy řešení konceptu na horninové prostředí a terénní morfologii, 
na ZPF a PUPFL, na vodní režim, na flóru a faunu, na využití krajiny a lesa, na zeleň, na ochranu přírody 
a krajiny, vč. krajinného rázu, na znečištění ovzduší, na fyzikální faktory životního prostředí, na kvalitu vody 
v tocích, na odpadové hospodářství, staré zátěže území a kontaminované plochy, na zdraví obyvatel, na hmotné 
statky, kulturní dědictví (včetně architektonického a archeologického). 

Vyhodnocení dále obsahuje popis metod použitých u jednotlivých hodnocení a také konstatuje, že pro hodnocení 
byl poskytnut dostatek podkladů a informací, takže není poznamenáno neurčitostmi a neexistencí potřebných 
informací, kromě reálného naplňování jednotlivých ploch s různým způsobem využití, které přinese až reálný život, 
ale které může mít vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude případně vyžadovat stanovení časové 
podmíněnosti nebo etap naplňování.  

Pro veřejné projednání konceptu územního plánu hlavního města Prahy a další práce na územním plánu 
lze z Vyhodnocení vyčíst zjištění, závěry a doporučení uvedené dále. 
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1. Důsledky řešení navrhovaného v konceptu, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje a shrnutí 
s doporu čeními pro návrh 

1.1 Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů řešení, zejména ve vztahu 
k rozboru udržitelného rozvoje 

Vyhodnocení vlivů konceptem navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj území hl. m. Prahy prokazuje převažující 
nesporné přínosy řešení, navrženého v konceptu územního plánu. Zejména prokázalo, že realizací kombinace 
navržených územních podmínek a dalších opatření v dopravním systému nedojde k celkovému dalšímu zhoršení, 
ale přes růst města zůstane zachován stávající stav a v centrální části města naopak dojde k dílčímu zlepšení 
dopadů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Přesto identifikovalo následující přetrvávající potencionálně negativní vlivy, které je třeba v následných pracích 
na územním plánu (nebo jinými nástroji a orgány veřejné správy) a při projektové a investiční přípravě staveb 
a v povolovacích řízeních eliminovat, minimalizovat nebo kompenzovat: 
 
Vlivy na akustickou situaci a vibrace: 
•  nadále vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 

nároky na dopravu zatěžující území především z hlediska hluku 
•  snížení plošné expozice území a obyvatel hlukem za cenu vysoké hlukové zátěže v okolí významných 

dopravních koridorů (okruhů, radiál a dalších významných komunikací) 
•  přetrvávající překračování hygienických limitů pro hluk v řadě oblastí hl. m. Prahy především z dopravy, 

zatímco zátěž ze stabilních zdrojů se snižuje. 
 
Vlivy na zne čišt ění ovzduší: 
•  přetrvávající překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro vybrané polutanty v řadě oblastí hl. m. Prahy 
•  vysoká imisní zátěž v okolí významných dopravních koridorů 
•  nadále vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 

nároky na dopravu významně zatěžující území z hlediska znečištění ovzduší 
•  nově navrhovaná zástavba v oblastech, které nejsou napojeny na CZT, bude využívat zemního 

plynu pro vytápění, což bude mít vliv na znečištění ovzduší. 
 
Vlivy na p ůdy: 
•  zábor ZPF pro stavby nebo zpevněné plochy (tlak na zábor nadprůměrně kvalitní zemědělské 

půdy ve vnějším pásmu města, především v severovýchodní a jihovýchodní části Prahy) 
•  zábor PUPFL pro stavby nebo zpevněné plochy, zejména pro dopravu 
•  možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací půd) v souvislosti s nově navrženým funkčním 

využitím území. 
 
Vlivy na geologické pom ěry: 
•  možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací horninového prostředí) v souvislosti s nově 

navrženým funkčním využitím území. 
 
Vlivy na režim povrchových a podzemních vod: 
•  nárůst zpevněných ploch (nepropustných povrchů) ovlivňujících retenci vody v území a rychlost 

odtoku vody z území 
•  možnost vzniku ekologických zátěží (kontaminací vodního prostředí) v souvislosti s nově 

navrženým funkčním využitím území. 
 
Vlivy na ochranu p řírody: 
•  vyšší tlak na rekreační využívání přírodně hodnotných území 
•  nedostatečné zastoupení zeleně v některých částech města (zejména v historickém jádru, případně 

v některých částech kompaktně zastavěného území) bez možnosti doplnění nových ploch zeleně 
•  postupující fragmentace volné příměstské krajiny a zhoršování její prostupnosti v souvislosti se 

zahušťováním dopravní sítě a rozšiřováním urbanizovaného území. 
 
 
 
 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz: 
•  fragmentace příměstské krajiny v důsledku zahušťování zástavby a komunikační sítě. 
 
Vlivy spojené s nakládáním s odpady: 
•  nárůst množství vznikajících odpadů v souvislosti s intenzitou využití území. 
 
Vlivy na surovinové a energetické zdroje: 
•  růst spotřeby surovin a energetických zdrojů. 
 
Vlivy na zdraví obyvatel: 
•  trvající vysoká koncentrace obyvatel i ekonomických aktivit v hlavním městě Praze, s tím související 

nároky na dopravu zatěžující území z hlediska hluku a znečištění ovzduší a s tím související vlivy 
na zdraví obyvatel 

•  vysoká hluková zátěž a znečištění ovzduší v okolí významných dopravních koridorů a s tím 
související vlivy na zdraví obyvatel 

•  přetrvávající překračování hygienických a imisních limitů v řadě oblastí hl. m. Prahy a s tím 
související vlivy na zdraví obyvatel. 

 
Vlivy na bilance ploch v území: 
•  tlak na výstavbu v dříve nezastavitelných plochách, převod nezastavitelných území na zastavitelná 
•  nárůst podílu zastavěných a zpevněných ploch. 
 
Z bilancí ploch základní verze konceptu a variantního řešení, reflektujícího především další náměty a požadavky 
uplatněné samosprávami hlavního města a městských částí vyplývá, že varianta představuje o cca 2 % vyšší 
úbytek krajinného (přírodního) území oproti základní variantě, o téměř 4 % méně ploch rekreačních, o téměř 4 % 
více zvětšené území obytné při téměř shodných podílech ploch pro produkci a dopravu. Oproti stávajícímu 
rozdělení ploch ve městě v obou případech klesá podíl přírodního území a území produkčního, zatímco podíly 
území pro bydlení, rekreaci a dopravu se zvyšují. Je zřejmé, že přes deklarovanou snahu omezit výstavbu 
„na zelené louce“ – na úkor přírodního prostředí a zřetelnou tendenci zvýšit podíl přestaveb zejména na úkor 
produkčního území v území již zastavěném se úbytek „volné krajiny“ podle konceptu ÚP pouze zpomaluje, 
ale nezastavuje. Lze to zčásti přičíst předpokládanému růstu počtu obyvatel o cca 5 % a růstu prostorového 
komfortu všech antropogenních funkcí v území, ale z hlediska dlouhodobé udržitelnosti vývoje je další omezení 
takového růstu žádoucí. 
V citlivé otázce zeleně ve městě doporučuje Vyhodnocení obnovu nebo novou výsadbu především liniových prvků 
(alejí) v ulicích v historickém jádru, kde památková ochrana urbánní struktury nedovoluje vznik nových ploch 
zeleně na úkor zastavěných ploch kromě zeleně vnitrobloků. V kompaktním pásmu města pak shledává ve shodě 
s konceptem možnost obohacení města o zeleň v rámci transformačních ploch, kde je třeba nedopustit úplné 
zastavění a vymezit dostatečné plochy pro zeleň. Ve vnějším pásmu města vyhodnocení oceňuje snahu 
po rozšíření lesní i nelesní zeleně i na úkor zemědělské půdy s cílem zvýšení koeficientu ekologické stability 
území, zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek a psychologicky příznivě působícího zvýšení pestrosti 
prostředí oproti „agrární poušti“ orné půdy. Z hlediska podílů celoměstského systému zeleně jsou obě varianty 
konceptu rovnocenné a představují nejen nárůst o 17 % oproti stávajícímu ÚPn SÚ, ale i dotvoření skutečně 
uceleného systému, navazujícího na plošně posílený ÚSES.       
 
Vyhodnocení dále reflektuje dva velmi významné jevy a problémy životního prostředí, které jsou nebo mohou být 
konceptem ÚP pozitivně, ale i negativně ovlivněny a u kterých je rovněž nutno hledat cesty k eliminaci, 
minimalizaci nebo kompenzaci prostředky územního plánování nebo jinými prostředky veřejné správy: 
• Problém přetrvávajícího překračování imisních limitů znečištění ovzduší na značné části území hl. m. Prahy 

pro vybrané polutanty, 
• Problém přetrvávající hlukové zátěže zejména v okolí významných dopravních koridorů. 

 
Ve výhledové akustické situaci v porovnání se stávajícím akustickým stavem dochází k nárůstu akustických emisí 
především v místech vybudování nových, nadřazených komunikačních sítí jako je např. výstavba okruhů 
(Pražský okruh, Městský okruh) a radiál. Na základě výše dobudované sítě však dochází k přerozdělení a poklesu 
dopravního zatížení ostatní navazující komunikační sítě, proto je právě stavba obou uvedených okruhů prioritou 
dostavby komunikačního systému hl. města Prahy. Uvedený nárůst akustických emisí se týká převážně 
okrajových částí Prahy v trase zmíněných okruhů popř. radiál. 



Díl D – Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
 

 
 

Územní plán hlavního města Prahy – koncept 5 

Akustické zlepšení ve výhledové situaci lze očekávat na základě dobudování nadřazené komunikační sítě 
na stávajícím, nejen navazujícím systému, ze kterého bude svedena doprava na nadřazený komunikační systém. 
Významnější zlepšení akustické situace jsou předpokládána např. podél komunikací, na nichž dojde k výraznému 
snížení intenzit těžkých nákladních automobilů po vybudování Silničního okruhu kolem Prahy (např. ulice 
K Barrandovu, Barrandovský most, Jižní spojka, Brněnská, Průmyslová, Kbelská, Cínovecká, Evropská). Zlepšení 
popř. stagnace akustické situace se předpokládá i v centrální části města podél komunikací v okolí nábřeží 
a magistrály. Tyto efekty lze posílit organizačními opatřeními v dopravě mimo kompetence územního plánování. 

Je zřejmé, že v tomto má územní plánování možnosti omezené a svou úlohu musí sehrát jiné orgány veřejné 
správy, především s kompetencemi v regulaci dopravy, péči o životní prostředí a hygienické služby. 

Patrně nejzávažnější problémy z hlediska udržitelnosti vývoje shledává Vyhodnocení v řešení konceptu územního 
plánu ve střetech některých rozvojových záměrů s požadavkem ochrany lokalit zařazených do sítě NATURA 2000. 
Z 8 hodnocených lokalit NATURA 2000 takové závažné střety shledává u 4. Zatímco Břežanské údolí, 
Lochkovský profil, Petřín a Radotínské údolí nejsou záměry konceptu dotčeny, u Letiště Letňany, 
Blatova + Xaverovského háje, Milíčovského lesa a Obory Hvězda jsou navrhované změny funkčního využití území 
v jejich vymezené ploše nebo v okolí považovány za ohrožení.  

Na letišti v Letňanech je představuje snaha proměnit travnaté a pravidelně sekané letiště na letiště se zpevněnou 
vzletovou a přistávací dráhou, což by bylo pro chráněného sysla obecného likvidační, ale i zástavba a nárůst 
intenzity využití sousedních, dosud volných pozemků a nárůst silniční dopravy v okolí s tím spojené. Za významné 
se považuje i ohrožení lokality plánovanou výstavbou tunelu pro VRT v hloubce řádově několik desítek metrů 
pod povrchem, a to jednak změnou vodního režimu, jednak vlivem hluku a vibrací ze stavby i z provozu. 
Vyhodnocení doporučuje změnu trasy a taková opatření v projektové přípravě záměru, aby ovlivnění bylo 
eliminováno. 

U Blatova a Xaverovského háje autoři vyhodnocení z důvodů předmětu ochrany nedoporučují změnu stávajícího 
lesa na sportovní a rekreační plochy a doporučují změnit určení na lesní zeleň. Na území EVL je třeba vyloučit 
následující podmínečně přípustné využití v lesní zeleni: vodní nádrže, hřbitovy, stavby a zařízení, liniové stavby 
nadřazené technické a dopravní infrastruktury, parky.  Střet s trasou VRT musí být řešen obdobně jako u Letňan 
vedením v tunelu. 

U Milíčovského lesa a Obory Hvězda doporučují vyloučit některé podmínečně vhodné funkce z regulativů pro lesní 
zeleň a zvážit některé navrhované změny funkcí v bezprostředně sousedících plochách. Je třeba vyloučit 
následující využití, jinak dle regulativů konceptu v lesní zeleni podmínečně přípustné: vodní nádrže, hřbitovy, 
stavby a zařízení, stavby technické a dopravní infrastruktury, nekryté sportovně-rekreační plochy a zařízení vyjma 
ploch větších než 0,3 ha s nepropustným povrchem, pozemky pro pohřbívání zvířat v domácích chovech, 
podzemní garáže se zelení na konstrukci. 

Vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na 4 další lokality NATURA 2000 v Praze, vyhlášené nařízením vlády 
v říjnu 2009 (Havránka a Salabka v Troji, Chuchelské háje v Malé a Velké Chuchli, Kaňon Vltavy u Sedlce 
v Bohnicích, Dejvicích, Sedlci, Suchdole a Troji a Prokopské údolí v Hlubočepích, Jinonicích a Stodůlkách), bude 
doplněno k návrhu územního plánu. 

Vyhodnocení konstatuje, že většina jevů a problémů zjištěných při analýze v rámci ÚAP byla zohledněna, 
zapracována, resp. vyřešena již v průběhu zpracování obou povinných částí konceptu ÚPn hl. m. Prahy, 
tj. závazné části i odůvodnění. Řada problémů k řešení, na které se v rámci ÚAP upozorňuje, však zároveň není 
řešitelná na úrovni územního plánu. 

Ve vyhodnocení, jak se koncept ÚP vyrovnal se zjištěními SWOT analýzy, která je součástí ÚAP je konstatováno, 
že na převážnou část tam obsažených zjištění řešení reaguje tak, aby posilovalo silné stránky a využívalo 
příležitostí a odstraňovalo slabé stránky a hrozby. Jen u ohrožení území změnou přirozených odtokových poměrů 
následkem soustředěné urbanizace, způsobující ve spádových povodích rychlé odvádění přívalových srážkových 
vod kanalizací do vodotečí tvrdí, že na ně koncept dostatečně nereaguje, ačkoliv pro záchyt těchto zvýšených 
přívalových vln srážek je v něm navrženo několik akumulačních a usazovacích nádrží na kanalizaci a několik 
poldrů na záchyt přívalových vod v povrchových vodotečích. Nelze tedy souhlasit, že koncept tuto potencionální 
hrozbu neodvrací. Kriticky je v této části Vyhodnocení posuzován rovněž zábor cca 10000 ha ZPF, u všech 
ostatních položek SWOT analýzy konstatuje Vyhodnocení pozitivní reakci zpracovatelů konceptu nebo alespoň 
přispění k řešení, pokud se na něm musejí podílet i jiné subsystémy veřejné správy, než územní plánování, 
eventuálně neutrální (ani pozitivní, ani negativní) vliv řešení konceptu. 

Vyhodnocení konstatuje, že koncept naplňuje republikové priority územního plánování stanovené pro udržitelnost 
Politikou územního rozvoje ČR a úkoly územního plánování, dané stavebním zákonem, není v rozporu 
se zpracovanými, ale dosud nevydanými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy jako kraje, je podle možností 
koordinován s rozvojovými schválenými i rozpracovanými dokumenty sousedního Středočeského kraje 
a sousedních obcí. 

1.2 Shrnutí výsledk ů vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území  

Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území ve svých závěrech konstatuje, 
že z posouzení celkové urbanistické koncepce a z posouzení rozvojových a přestavbových území, dílčích variant 
a etap vyplývá splnění požadavků stavebního zákona i podmínek zadání, že v souladu s předpoklady a zadáním 
pořizovatele dostatečně respektuje a zpodrobňuje řešení navržené v ZÚR hl. m. Prahy jako kraje a úkoly z Politiky 
územního rozvoje ČR 2008.  

U žádného z přestavbových a rozvojových ploch navržených v ÚP neshledává, že by nebyly akceptovatelné, 
ale ke všem definuje podmínky, které je třeba v zájmu udržitelnosti rozvoje dodržet. U území řešených variantně 
doporučuje pro návrh využít základní návrh u lokalit VU/6 – Skládka Ďáblice, VU/8 – Čakovice (U Kbel), VU/10 – 
Hloubětín – Hutě, VU/11 – Hloubětín – Kejřův Mlýn, VU/ 12 – Horní Počernice – východ, VU/13 – Hrdlořezy, 
VU/14 – Hrdlořezy – Tábor, VU/15 – Dolní Počernice – Běchovice, VU/18 – Dubeč, VU/19 – Dolní Měcholupy, 
VU/20 – Královice, VU/21 – Uhříněves – východ, VU/22 – Uhříněves – jih, VU/23 – Kolovraty, VU/24 – Lipany, 
VU/25 – Pitkovice, VU/26 – Háje, VU/27 – Bohdalec – Slatiny, VU/28 – Šeberov, VU/29 – Kunratice, VU/31 – 
Nové Dvory, VU/32 – Belárie, VU/33 – Točná, VU/35 – Barrandov – Högerova, VU/37 – Slivenec, VU/38 – 
Řeporyje, VU/39 – Západní Město, VU/40 – Poštovka, VU/41 – Nad Turbovou, VU/43 – Homolka, VU/44 – 
Strahov, VU/45 – Vokovice – Krutec, VU/46 – Nebušice – Vízerka, VU/47 – Nebušice – Západ, VU/48 – Bubeneč 
– papírny, VU/50 – Strahovské hradby. 

Naopak variantní návrh podporuje u lokalit VU/1 – Albertov, VU/3 – Revoluční, VU/4 – Bubny, VU/5 – Dolní 
Chabry, VU/7 – Třeboradice, VU/9 – Vysočany, VU/16 – Klánovice golf, VU/17 – Běchovice jihovýchod, VU/30 – 
Opatov, VU/34 – Radotínská jezera, VU/36 – Barrandov – park, VU/42 – Podbělohorská, VU/49 – Výhledy. 

Výslovně nedoporučuje řešení základní u lokalit VU/3 – Revoluční a VU/9 – Vysočany a variantní u lokalit VU/47 – 
Nebušice – západ a VU/10 – Troja – komunikace k ZOO Praha. U žádné lokality nenastal případ, že by zhotovitel 
VVURÚ nedoporučil ani základní, ani variantní řešení dílčích lokalit.   

U dopravních variant s plošným vyjádřením jsou doporučeny základní varianty u lokalit VD/2 – MO Pelc Tyrolka – 
Balabenka, VD/3 – MO Balabenka – Štěrboholská radiála, VD/5 – Letiště Letňany, VD/7 – Vozovna Modřany – 
Hodkovičky, VD/8 – Údolí Berounky – východní obchvat Radotína, VD/10 – Troja – komunikace k ZOO.  

Variantní návrh je doporučen u lokalit VD/1 – Tramvajová trať Praha 6 – Praha 8, VD 4 – Propojení Střížkov – 
Letňany, VD/6 – Metro D – napojení depa Písnice a VD/9 – Řepy. 

U dopravních variant bez plošného vyjádření je základní návrh doporučen u VD/I – Tramvajové propojení Muzeum 
– Hlavní nádraží, VD/II – Žižkov – větev metra D, VD/IV – Břevnov – Řepy – Zličín – větev metra A a VD/V – 
Břevnov - Ruzyně – letiště Ruzyně – větev metra A. 

U technických variant bez plošného vyjádření se doporučují základní návrhy u variant VT/I – Vodovodní řad 
Jesenice – Uhříněves, variantní úseky na území Křeslic a VT/II – Tepelný napaječ Západní Město, zatímco 
u VT/III – Zrušení nadzemního vedení 110 kV Jih – Malešice je doporučen variantní návrh.  

Všechna území řešená v etapě jsou klasifikována jako akceptovatelná s podmínkami. 

Ve všech případech, kdy je územní záměr obsažený v konceptu ÚP klasifikován jako akceptovatelný 
s podmínkami, jsou tyto podmínky v Přílohách 1 a 2 podrobně rozvedeny. 

 

Lze konstatovat, že Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu hlavního města Prahy má díky podrobnosti 
a kvality zpracování textové části a příloh, vč. grafiky, vysokou vypovídací schopnost, výrazně napomůže 
v orientaci pořizovatele i zpracovatele konceptu, dotčených správních úřadů i veřejnosti v chápání důsledků 
navrhovaného řešení na životní prostředí, veřejné zdraví, ekonomický i sociální pilíř udržitelnosti a jejich 
rovnováhy a může tak výrazně přispět k výběru dílčích variant tam, kde koncept nabízí dvě možná řešení využití 
území a při formulaci pokynů pro dokončení návrhu. 


