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I.

I

Úvod

Tato část byla na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu zadání vypuštěna.
II.

II. A.

II. A. 1.

II

II. A. |

Hlavní cíle a požadavky
na zpracování Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území hl. m. Prahy, vyjádřené zejména v cílech

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje hl. m. Prahy a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru hl. m. Prahy, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
II. A. 1. | Požadavky na základní koncepci územního plánu, na členění a využití území hl. m. Prahy a na
stanovení hlavních cílů rozvoje
Rámcově lze koncepci územního plánování v Praze popsat následovně:

1.

Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán) bude součástí uceleného, logického a vzájemně prová-

zaného systému územně plánovací dokumentace města – bude pořízen a vydán pro celé území hl.m. Prahy
v souladu s § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Druhou úrovní územně plánovací dokumentace
budou následující územní plány pro vzmezenou část území hlavního města Prahy, pro něž bude pořízení územního plánu v podrobnějším měřítku nezbytné. Navazující dokumentací (třetí úroveň) s nejpodrobnější regulací,
zejména detailu veřejných prostranství, pak budou představovat regulační plány (dále viz kapitola II. G.).

2.

Metropolitní plán bude chápán jako aktivní a iniciační nástroj utváření území zejména při rozvoji

prostorového uspořádání města. Bude vytvářet zejména vhodný rámec pro rozhodování a bude pracovat s aktivní podporou město rozvíjejících a obohacujících investičních počinů, specificky takových,
které posílí charakter města a doplní deficitní občanskou vybavenost.

3.

Metropolitní plán jasně a jednoznačně definuje základní členění území a z hlediska požadavků na

uspořádání a využití území rozdělí plochy do odlišných kategorií: území zastavěného, ploch zastavitelných,
území nezastavěného a ploch nezastavitelných (podrobně viz II. A. 2. 1.).
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4.

Metropolitní plán definuje jako základní jednotky plánu plochy – „lokality“ popsané především na

základě převažujícího charakteru (podrobně viz II. A. 1. 1.).

5.

Metropolitní plán akcentuje rozvoj jako zlepšování dosavadního stavu, nikoliv jako expanzi

a exploataci (dosud) nezastavěné krajiny, akcentuje rozvoj jako zintenzivnění, zkvalitnění a zesílení prožitku města.

6.

Metropolitní plán vymezí prostorovou kompozici města a jeho krajinného zázemí, jejich vzájemnou

koexistenci a synergii jejich rozvoje. Jako základní interpretační rámec pro uspořádání a využití města
v širším prostorovém kontextu stanoví strategické cíle kompozice.

7.

Metropolitní plán bude v území nezastavěném důsledně chránit hodnoty volné krajiny, které jsou v Praze

reprezentované zejména hodnotami estetickými, ekostabilizačními a rekreačními, a v území zastavěném
bude požadovaný rozvoj spatřovat v posilování městských hodnot a kvality života ve městě, s respektem k jeho
památkovým, urbanisticko – architektonickým hodnotám.

8.

Metropolitní plán bude dbát ve vymezených zastavitelných částech území na vyváženou a charakteru

prostředí odpovídající strukturu zástavby s náležitou kompozicí veřejných prostranství, na která bude
navázáno odpovídající zastoupení občanské vybavenosti.

9.

Metropolitní plán vymezí plochy a koridory infrastruktury. A to s vědomím, že veškerá infrastruktura je

v území službou a nikoli určujícím prvkem kompozice města. Infrastruktura bude navrhována tak, aby byla nezbytným předpokladem spolehlivého chodu města a zásadním způsobem podpořila kvalitu života v jednotlivých částech města.

10.

Metropolitní plán stanoví základní koncepci hl. m. Prahy, urbanistickou koncepci, koncepci veřejné

infrastruktury a koncepci uspořádání krajiny v souladu s výše uvedenými zásadami a dále s ohledem na koordinaci se sousedním Středočeským krajem a zejména pak s obcemi, které s hl. m. Prahou sousedí.

11.

Vzhledem k časovým požadavkům a podmínkám pořízení a zpracování Územního plánu hl. m. Prahy

a současnému procesu vyhodnocení a aktualizace většiny výchozích dokumentů, zejména Politiky
územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR), Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR hl. m. Prahy), Územně
analytických podkladů hl. m. Prahy (ÚAP hl. m. Prahy), Strategie rozvoje hl. m. Prahy, nových pražských stavebních předpisů (PSP), jejichž zpracování bylo zahájeno na základě zmocňovacího ustanovení
§ 194 písm. e) stavebního zákona a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1729 ze dne 23. 10. 2012 bude Územní plán
hl. m. Prahy s aktualizací těchto dokumentů obsahově i formálně koordinován a v době zahájení projednávání návrhu Územního plánu hl. m. Prahy bude zpracován v souladu s jejich zněním.

12.

Územní plán hl. m. Prahy bude k popisu navrhovaných řešení přednostně užívat pojmy definované

v právních předpisech, zejména ve stavebním zákonu a jeho prováděcích vyhláškách a v obecně technických
předpisech hl.m. Prahy (OTP hl. m. Prahy), případně PSP, v platném znění. V případě užití pojmů, které
nejsou definovány v právních předpisech, bude tyto pojmy definovat způsobem zajišťujícím jejich jednoznačný výklad.

13.

V případě, že nebude provedena speciální úprava v platných pražských stavebních předpisech, bude

vymezení ploch provedeno v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán), zadání 09 / 2013
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II. A. 1. 1. | Členění a využití území

V souladu s ustanoveními § 3 odst. 4 citované vyhlášky bude proto stanoven způsob využití území

II.

II. A.

V souladu s ustanovením § 43 odst. 4 a 5 stavebního

částečně jiným způsobem, než je stanoveno v § 4 až 19

zákona a s ustanovením § 3 odst. 1 až 3 vyhlášky

citované vyhlášky. Při vymezování a popisu území

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

přihlédnou projektant i pořizovatel k ustanovení

území, ve znění pozdějších předpisů, bude pro stano-

§

vení podmínek urbanistického uspořádání a využívá-

vání regulačních plánů, popřípadě opatřování územ-

ní území, jakož i podmínek pro krajinné uspořádání

ních studií, tím nebude dotčeno.

a využívání území a jejich popisu celé správní území
II. A. 1.

hl. města Prahy členěno na plochy; tyto plochy
budou vymezeny s ohledem na specifický charakter
hlavního města jakožto územního celku rozsahem
a počtem obyvatel charakteru kraje, avšak kompaktností a správou charakteru vrstevnaté obce s velmi
proměnlivými typy území, se specifickou polohou ve
středu Čech, obklopené úzce s městem souvisejícími
územími Středočeského kraje (širší regionální zázemí
hl. m. Prahy), a budou popsány jako lokality.
Lokalita je plocha, nebo soubor ploch, vymezená
územním plánem na základě převažujícího charakteru. Lokality se označují názvem a číselným, popřípadě
písmenným kódem.
Určujícím kritériem pro vymezení lokalit, tzn. ploch
s rozdílným způsobem využití a specifickými požadavky na uspořádání (pozici, velikost a orientaci),
bude stejný nebo obdobný charakter území, tj. jejich
existující a navrhované uspořádání, se zohledněním
historického uspořádání zástavby a krajiny, a existující a navrhovaný způsob využití.
Charakter tvoří soubor podstatných skutečností
přírodně krajinných, urbánních a architektonických
(zejména umístění v území, intenzita a kvalita zastavění, typ zastavění a míra stability), sociálně ekonomických a kulturně civilizačních, jejich projevů
a jejich vzájemných vztahů a vazeb v celkové urbánní
a krajinné struktuře, které určují podmínky a požadavky na utváření, to jest uspořádání a využití území.

43

odst. 4 a 5

stavebního

zákona.

Pořizo-

9

II. A. 1. 2. | Základní charakteristiky lokalit

chápán jako celistvý soubor komplexně koncipovaného pojetí využití území, který charakterizuje míru

II. A. 1. 2. 1. Podle charakteru a polohy v území, podle

zátěže území.

zastavitelnosti

a.

lokality zastavitelné v zastavěném území

Zátěž území je souhrn a četnost vlivů staveb, zařízení

[ § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, příloha

nebo činností či dějů na prostředí a obytnou pohodu

č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších

města a krajiny a určení těchto vlivů ve vymeze-

předpisů]: zastavěné území bude vymezeno v souladu

ných částech území; z hlediska vnějšího působení

s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, do lo-

zátěže se rozlišují stav a provoz staveb, objektů

kalit v zastavěném území bude v souladu se zásadami

a zařízení, popřípadě činnosti a děje omezující, obtě-

rozvoje hl. m. Prahy přednostně směřován rozvoj města

žující a ohrožující. Míru přípustné zátěže určí

ve smyslu urbanistické koncepce uvedené v kapitole

Metropolitní plán.

II. A. 1. v bodě 10.,

b.

lokality (nebo části lokalit) zastavitelné

Způsoby využití budou vycházet z charakteristických

[ § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona]: vymezené

znaků, z charakteru a zejména přípustných zátěží,

mimo zastavěné území v území dosud nezastavěném,

odpovídajících režimů a měřítek a budou za použití

kam bude směřován nový rozvoj, v míře, která zajistí

§ 3 odst.4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. částečně vyme-

přiměřený a vyvážený rozvoj všech složek života

zeny s přihlédnutím k převažujícím činnostem / akti-

města, při respektování charakteru daného území

vitám se sestupnou zátěží území takto:

a jeho limitů,

Budou definovány čtyři základní typy lokalit, které

c.

lokality nezastavitelné v nezastavěném území

budou označeny barvou. Jedná se o základní barvy

[ § 2 odst. 1 písm. f) stavebního zákona]: území volné

(modrá, červená, žlutá a zelená), které definují snižu-

krajiny mimo zastavěné území, ve kterém je poža-

jící se míru zátěže území. Od území s nejvyšší mírou

dovanou prioritou zachování a ochrana přírodních

zátěže, s obecným názvem „produkční“, přes území

a krajinných hodnot a jejich rozvoj,

se základní mírou zátěže, tedy „obytné“, až po území

d.

části lokalit (popřípadě lokality) nezastavi-

s nejnižší mírou zátěže, území klidné „rekreační“. Tyto

telné v zastavěném území, které budou vzhledem

tři charakteristiky budou doplněny názvem území „pří-

k existenci přírodně a krajinně hodnotných (přírodě

rodní“, které vykazuje zcela nejnižší míru možné zátěže

blízkých) území i v zastavěném území definovány

a nejvyšší míru blízkosti přírodnímu stavu, to znamená

jako „nezastavitelné“ a popsány obdobně jako lokality

nejvyšší míru ekologické stability.

nezastavitelné v nezastavěném území.

Takto označené lokality se mohou v určitém
systému vyskytovat v území „nezastavitelném“,

II. A. 1. 2. 2. Podle charakteru a polohy v území, pod-

i v území „zastavitelném“ (v plánu – základní čle-

le převažujícího stávajícího a navrhovaného způsobu

nění území – označovaném zelenkavou a růžovou

využití

barvou). Z takto definované kombinace vzniká šest

V Metropolitním plánu bude definován stávající

základních popisů charakteristik lokalit. Šest proto,

a navrhovaný způsob využití jednotlivých lokalit

že „obytné“ území se nemůže vyskytovat v území

s přihlédnutím ke specifickým podmínkám hlavního

nezastavitelném a „přírodní“ se nemůže vyskytovat

města z několika pohledů. Způsob využití bude

v území zastavitelném.

Územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán), zadání 09 / 2013
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II.

II. A.

II. A. 1.

Území krajinné (nezastavitelné) se z hlediska zásad

Umísťování staveb a zařízení, popřípadě činností ob-

převažujícího způsobu využití a míry zátěže území

vyklých a přípustných v plochách se stanovenou zátěží

bude členit na lokality:

vyšší v plochách se stanovenou zátěží nižší je přípust-

•

území krajinné přírodní, tj. území s nejnižší

né výlučně při splnění podmínek stanovených pro plo-

mírou zátěže a nejvyšší mírou blízkosti přírodnímu

chu s nižší přípustnou zátěží; posouzení skutečnosti,

stavu,

jedná-li se o stavbu a zařízení, popřípadě činnost

•

území krajinné rekreační, tj. území se střední

podmíněně přípustnou nebo zcela nepřípustnou,

mírou zátěže, v němž harmonické přírodní a krajinné

je předmětem územního řízení, popřípadě ověření

prostředí společně s rekreační, sportovní či naučně-

podrobnější územně plánovací dokumentací nebo

vzdělávací vybaveností poskytují vhodné podmínky

územně plánovacím podkladem (pořízenou územní

pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka,

studií).

•

Umísťování staveb, zařízení, popřípadě činností

území krajinné produkční, tj. území s vysokou

mírou zátěže, využívané zejména k intenzivní země-

obvyklých a přípustných v plochách se stanovenou

dělské činnosti.

nižší zátěží je v plochách se stanovenou vyšší zátěží
přípustné bez omezení, které se jinak pro tyto stavby

Území urbánní (zastavitelné) se z hlediska zásad pře-

a zařízení, popřípadě činnosti stanovuje v plochách

važujícího způsobu využití a míry zátěže území bude

jim určených. Umístění takové stavby, zařízení nebo

členit na lokality:

činnosti však nesmí být umístěno v těchto plochách

•

území urbánní produkční, tj. území s vysokou

jako první, jedná-li se o plochy transformační nebo

mírou zátěže, využívané zejména pro výrobu, sklado-

rozvojové, a nemá vliv na přípustnou výši zátěže

vání a rozsáhlé plochy dopravní a technické infrastruk-

stanovenou pro toto území.

tury,

Na rozhraní ploch a pozemků s přípustnou vyšší

•

území urbánní obytné, tj. území se základní

zátěží, kde platí méně přísné podmínky uspořádání

mírou zátěže, zahrnující převážné plochy města, vyu-

a využití území, a ploch a pozemků s přípustnou

žívané zejména pro bydlení, veřejné vybavení a drobné

nižší zátěží, kde platí přísnější podmínky uspořádá-

provozy zajišťující zaměstnání v docházkových vzdále-

ní a využití území, musí být přihlédnuto k podmín-

nostech,

kám stanoveným pro tu plochu a pozemek, jejichž

•

podmínky využití jsou stanoveny přísněji.

území urbánní rekreační, tj. území s nejnižší

mírou zátěže, klidné území, zahrnující převážné plochy

Popis „utváření a využití území“ bude v příslušných

pro veřejné vybavení, které poskytuje vhodné podmín-

kapitolách Metropolitního plánu doplněn o informa-

ky pro oddych, sport, rekreaci a relaxaci člověka.

ce a regulace zahrnující další podmínky a požadavky
na urbánní (architektonický) vývoj města, intenzitu

Detailní stanovení převažujícího, přípustného, pří-

využití území (danou poměrem využití území pro

padně nepřípustného využití bude provedeno v texto-

příslušnou plochu), na základní výškové hladiny

vé části Metropolitního plánu. Stanoveným způsobem

(které budou Metropolitním plánem definované pro

využití se vždy vymezuje nejvýše přípustná zátěž

celé území města), ale také podrobně na veřejné

území, která se při průniku různých způsobů využití

vybavení a koncepci uspořádání krajiny dle bodů

území může označit v územně plánovací dokumentaci

II. A. 3. a II. A. 4.

samostatně.
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II. A. 1. 2. 3. Podle převažujícího způsobu uspořádá-

II. A. 1. 3. | Požadavky na koncepci rozvoje

ní a využití území z hlediska míry (navrhovaných / předpokládaných) změn stanoví územní plán pro jednotli-

II. A. 1. 3. 1. Hodnoty území

vé plochy a lokality míru stability

Metropolitní plán bude respektovat a posilovat veškeré krajinné, civilizační a kulturně historické hodnoty,

Lokality budou z hlediska stability definovány násle-

které po staletí vytvářejí identitu Prahy.

dovně:

a.

lokality (nebo části lokalit) stabilizované, území

Jsou to zejména:

s plně vyvinutým stávajícím charakterem, kde nebu-

a.

dou navrhovány žádné zásadní změny stávajícího cha-

na s řekou Vltavou a jejími přítoky a výraznou morfologií,

rakteru, významu ani způsobu využití území a území
bude jen doplňováno,

b.
c.

b.

rickým centrem zařazeným do seznamu světového

lokality (nebo části lokalit) transformační,

pestrá a obraz města výrazně spoluutvářející krajivýznamné přírodní bohatství města,
unikátní kulturně-historické dědictví, s histo-

v nichž bude navrhováno částečné zachování /

kulturního a přírodního dědictví UNESCO,

využití stávajícího charakteru [§ 3 odst. 2 písm. b)
cit. vyhlášky – plochy přestavby, příloha č. 7 vyhlášky

d.
e.

č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – plo-

výzkum a vysoké školství,

chy změn v krajině],

f.

c.

bod ze zadání vypuštěn,

lokality (nebo části lokalit) rozvojové, v nichž

dobrá životní úroveň a sociální stabilita,
dobrá ekonomická výkonnost, rozvinutá věda,
na základě projednání návrhu zadání byl tento

území [§ 3 odst. 2 písm. b) cit. vyhlášky – zastavitelné

g.
h.

plochy a územní rezervy], ve specifickém případě

významně využívaná městská hromadná doprava,

rozvojových lokalit (částí lokalit) nezastavitelných
v zastavěném území (viz kap. II. A. 1. 2. 1., písm. d)

i.
j.

bude za rozvoj považováno výhradně zlepšení stavu

i širším okolí města.

bude navrhováno vytvoření úplně nového charakteru

rozvojový potenciál i v širším regionálním zázemí Prahy,
kvalitní, kapacitní a pro rozsah obsluhy území
dobrá dostupnost služeb technické infrastruktury,
významné rekreační příležitosti v nejbližším

krajinných, přírodních a rekreačních hodnot.
II. A. 1. 3. 2. Deficity a problémy
Metropolitní plán navrhne možná řešení (třeba i dílčí)
zásadních problémů – deficitů, které se nakumulovaly zejména v posledních desetiletích jako důsledek
největšího plošného rozrůstání města v jeho historii,
rychle se proměňujícího způsobu života ve městě a postupné proměny složení jeho obyvatel.
Jsou to zejména problémy:

a.

s růstem suburbanizace v důsledku absence

ochrany nezastavěné krajiny a špatné koordinace
řešení společných problémů a záměrů Prahy a jejího
širšího regionálního zázemí,
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b.

s nedostatečným naplňováním potenciálu města,

vrhu územního plánu dojde také k novému zpra-

c.

cování Strategického plánu hl. m. Prahy, budou

s nedostatečným naplňováním potenciálu v nedokon-

čených konceptech modernistických částí města – sídlištích,
II.

II. A.

II. A. 1.

II. A. 2.

že lze předpokládat, že v souběhu se zpracováním ná-

zejména v plochách brownfields,

d.

tyto

dokumenty

koordinovány

a

provázány.

s obtížemi při zajišťování některých ploch pro

část veřejné vybavenosti,

Koncepce rozvoje stanovená územním plánem bude

e.

se snižováním prostupnosti krajiny v důsledku reali-

zpracována se zřetelem na různé úrovně vnímání

zace některých staveb dopravní či technické infrastruktury,

města a tyto úrovně budou definovány v jednotlivých

výstavby uzavřených areálů bydlení, sportu a rekreace,

kapitolách v hierarchickém uspořádání od širších

f.

s nedokončeným a v některých částech města

vztahů po detail. Základním kritériem při hodnocení

provozně neuceleným nadřazeným komunikačním

jednotlivých aspektů koncepce rozvoje bude Praha

systémem hl. m. Prahy,

jako místo se zlepšující se kvalitou života pro její

g.

obyvatele.

s kapacitními či funkčními deficity v některých

systémech technické infrastruktury,

Tato koncepce rozvoje je navržena s vědomím, že

h.

územní plán může pouze připravit potenciál pro

s kvalitou ovzduší.

postupné naplňování jednotlivých cílů, které stanoví
II. A. 1. 3. 3. Základní koncepce

dlouhodobé (zpravidla desetileté a víceleté) strategie

Základní koncepce rozvoje hl. m. Prahy bude založena

rozvoje a jednotlivé střednědobé (taktické, zpravidla

zejména na zásadách, které vyplývají z dlouhodo-

tří až desetileté) a krátkodobé (operační, zpravidla

bých strategických cílů města. Vzhledem k tomu,

jednoroční až dvouleté) politiky města.

Navrhovaná koncepce rozvoje bude zaměřena především na:

a.

ochranu významných dochovaných hodnot krajinných i přírodních, v území nezastavěném i zastavěném,

jakož i obnovení, založení a rozvoj hodnot dalších, souvisejících zejména s doplňováním chybějících článků krajinné infrastruktury a nabídek rekreačních možností v bezprostředním zázemí města,

b.

ochranu významných dochovaných hodnot urbanistických, architektonických a kulturně historických,

a na jejich další rozvíjení, zejména na celkovou urbanistickou koncepci města, jejíž základní osnovu tvoří historické jádro města, resp. ucelenou strukturu jasně definovaných veřejných prostranství, která spolu s kvalitou
architektury vytvářejí uspokojivý obraz města, jímž se rozumí vjem, který město zanechává v mysli jeho obyvatel
i návštěvníků a který je typický pouze a jen pro to které město, je nezaměnitelný a nepřenosný,

c.

(plošnou) kvalitu před kvantitou, tj. zejména využití potenciálu zastavěného území města, čímž přispěje

k omezení další urbanizace volné krajiny v jeho zázemí,

d.
e.

efektivní a účelné uspořádání města s minimálními požadavky na obsluhu území,
doplnění chybějících, omezeně a nedostatečně fungujících článků veřejné infrastruktury a tím na vytvoření

úplných a vyváženě fungujících systémů,

f.

vytvoření předpokladů pro udržitelný rozvoj území (vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostře-

dí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel hl. m. Prahy),

g.

na ochranu obyvatel a území před rizikovými přírodními jevy.
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II. A. 2. | Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch
Urbanistická koncepce musí splňovat požadavky na

II. A. 2. 2. | Základní požadavky na sídelní zeleň,

rozvoj hlavního města Prahy popsané v předchozí

krajinu ve městě

kapitole zadání.
Z krajinných prvků, které pronikají do prostředí s vyII. A. 2. 1. | Základní požadavky na zastavěné území

sokou mírou urbanizace, budou v rámci urbanistické
koncepce města respektovány jako limity využití území

V souladu s existujícím i navrhovaným způsobem urbán-

chráněné části přírody – zvláště chráněná území, evrop-

ního utváření území [tj. jeho využívání a uspořádání] bude

sky významné lokality, přechodně chráněné plochy,

přihlédnuto k urbánní typologii jednotlivých území, k jejich

registrované významné krajinné prvky, významné kra-

existujícím i předpokládaným specifickým rysům, budou res-

jinné prvky ze zákona (zákon o ochraně přírody a kraji-

pektována závazná omezení a limity, plynou-li ze speciálních

ny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

právních předpisů, upravujících jednak obecné urbánní sku-

V návrhu urbanistické koncepce územní plán zohlední

tečnosti (památková péče, péče o přírodu a krajinu, ochrana

existenci dalších ploch chráněných v režimu obecné

před povodněmi), jednak specifické urbánní, tj. infrastruktur-

ochrany přírody a krajiny. Jako součást urbanistické

ní skutečnosti, sledované ve standardní systematice a členění

koncepce územní plán zohlední a bude respektovat

veřejné infrastruktury.

plošný rozsah a režim ochrany historických zahrad

Součástí popisů a návrhů podmínek využití a uspořádání

a parků, drobné plochy s parkovými úpravami budou

bude též stanovení míry předpokládaných změn území (území

vymezeny jako součást jiných veřejných prostranství.

stabilizovaná, transformační, rozvojová), rozsahu a podmínek

Prvky krajinné infrastruktury v podobě skladebných

předpokládaných přípustných zátěží území (například omezení,

částí územního systému ekologické stability (ÚSES)

ohrožení, rizika), měřítka a režimu jejich využití i uspořádání.

budou v urbanizovaném území vymezeny v prostoro-

Specifická pozornost bude věnována veřejným prostranstvím,

vých parametrech dle platných metodik pro vymezo-

jejich charakteru a včlenění do celkové urbánní struktury

vání ÚSES, pokud reálné územní podmínky takovéto

města v jednotlivých plánovacích úrovních. Budou stanoveny

vymezení umožňují. Tento ucelený systém se stane

výškové hladiny všech lokalit. Pro vyjádření základní kompo-

nedílnou součástí návrhu celkové kompozice města.

zice města budou definovány hlavní kompoziční osy města
a jejich vztah k výškovému uspořádání celku.
Pokud to bude účelné pro zajištění koordinace a postupného
naplňování priorit a hlavních cílů rozvoje města, stanoví
územní plán pořadí změn v území (etapizaci).
S vědomím architektonických a urbanistických kompozičních
hodnot území a s ohledem na ochranu přírodního a kulturního dědictví vymezí Metropolitní plán architektonicky nebo
urbanisticky významné stavby, pro které může zpracovávat
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.
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II. A. 3. | Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury
a možnosti jejích změn

II.

II. A.

V Metropolitním plánu bude koncepce veřejné infra-

Směrem ke středu města, spolu s kvalitou veřejných

struktury navržena v rozsahu odpovídajícím splnění

prostranství, bude nutné dopravu přizpůsobovat stá-

požadavků na rozvoj hl. m. Prahy a požadavků na ur-

vající struktuře a především vyhledat větší množství

banistickou koncepci, které jsou popsány v předchozích

alternativ, které napomohou variabilitě a pružnosti

kapitolách zadání, a na koncepci volné (převážně neza-

celého systému dopravní infrastruktury, preferenci

stavěné) krajiny, která je popsána v kapitole následující.

kolejové veřejné dopravy a zkvalitnění podmínek pro

Vymezení veřejné dopravní a technické infrastruktury

chodce a cyklisty. Proto je zřejmé, že například pro

musí respektovat přírodní, kulturní a civilizační hod-

individuální dopravu bude vysoký komfort směrem

noty území. Infrastruktura bude navrhována s vědo-

do centra klesat a pro dopravu veřejnou (hromadnou)

mím, že je bezpochyby nezbytným předpokladem pro

naopak stoupat.

fungování a rozvoj města, ale že prostorové uspořádání
II. A. 3.

města i krajiny je tím prioritním hlediskem návrhu.

Zásady koncepce řešení v jednotlivých systémech
dopravy jsou popsány níže.

II. A. 3. 1. | Veřejná dopravní infrastruktura

II. A. 3. 1. 1. Silniční doprava
Metropolitní plán v části silniční dopravy :

Prostorové uspořádání města, zejména jeho morfologie

a.

a historická urbanistická struktura, tvoří s dopravním

systému nadřazených komunikací jakožto nosného

systémem harmonický celek. Koncepce urbanistického

skeletu pro přenos tranzitních, regionálních i vnitro-

rozvoje území a dopravního systému bude navrhována

městských vztahů,

ve vzájemném souladu. Tendence dalšího rozvoje

b.

města budou zohledňovat tlak na minimalizaci ná-

kační sítě radiálně okružního systému s tím, že tato

ročných dopravních vztahů a souvisejících nákladů.

kostra bude doplněna rastrem místních propojení,

bude vycházet z vyhodnocení stavu a fungování

bude respektovat rozsah stabilizované komuni-

Intenzivní využití rozvojových ploch a objekty s vy-

c.

sokou intenzitou pohybu osob budou navrhovány

umožní rovnoměrnější rozdělení dopravních vztahů

především v dosahu kapacitních linek veřejné kolejové

a spolu s dopravně-organizačními opatřeními přispěje

dopravy a naopak.

k omezování intenzit na vnitroměstské síti,

Cílem koncepce řešení dopravy je přiměřeně naplnit
potřeby všech uživatelů dopravního systému a sledo-

d.
e.

vat výhodnost řešení zejména z celospolečenských

úseků komunikací,

hledisek. Tyto záměry předpokládají harmonický

f.

rozvoj a zejména provázanost jednotlivých dopravních

v území mimo centrální oblast města i uvnitř, které

systémů, při respektování vzájemných vazeb, které

umožní volbu v rozhodování řidiče pro dosažení cíle

výrazně ovlivňují kvalitu jejich fungování.

jízdy a tím pozitivně ovlivní zatížení uliční sítě zejmé-

Základním kritériem návrhu územního plánu bude

na v centru města,

vyváženost všech systémů města.

g.

navrhne dostavbu systému komunikací, který

vymezí priority výstavby,
prověří a bude optimalizovat rozsah tunelových
vymezí alternativní trasy a dopravní spojení

navrhne

úpravy

sítě

hlavních

místních
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obslužných komunikací, nosného dopravního skeletu

a náhrada nejzatíženějších autobusových relací),

jednotlivých oblastí a lokalit zajišťujícího dobrou dos-

f.

tupnost území, kvalitní dopravní obsluhu a realizaci

obsluhy prostředky veřejné dopravy – jako iniciačního

místních dopravních vztahů.

prvku v rozvojových územích.

Metropolitní plán vytvoří podmínky pro koncepční

II. A. 3. 1. 3. Železniční doprava

úpravy v chápání komunikační sítě :

Železniční uzel Praha je významnou křižovatkou

a.

vytvářením komunikační sítě s odstupňovaným

železničních tratí v národním i v evropském kontextu

komfortem charakterizovaným úrovní dopravního

a významným článkem Pražské integrované dopravy.

významu vázaného na charakter uličních profilů,

Železnice skýtá obrovský potenciál pro hlavní město

rychlostí pohybu vozidel a charakterem a kvalitou

a řešení jeho dopravního systému.

veřejných prostranství,

Předpokladem dalšího rozvoje je modernizace tratí,

b.

vytváření podmínek pro zajištění dopravní

definováním charakteristik prostorového řešení

zkapacitnění infrastruktury tratí a stanic, výstavba

komunikací nejen podle dopravního významu, ale také

železničních zastávek pro obsluhu města a vytváření

podle jejich polohy a struktury území, jímž procházejí,

nových přestupních uzlů. Stabilizováno bude napoje-

c.

tvorbou podmínek pro rehabilitaci uličních pros-

ní letiště v Ruzyni na železnici. Bude prověřen záměr

torů, veřejných prostranství a pro zvýšení komfortu

výhledového nového propojení některých nádraží

pro pěší a cyklisty.

přes střed města a vytvořeny územní podmínky pro
zaústění vysokorychlostních železničních tratí do

II. A. 3. 1. 2. Veřejná doprava

Prahy. Zohledněny budou potřeby nákladní dopravy.

Cílem koncepce řešení systému veřejné dopravy je

Záměry zvýšení kvality veřejné dopravy zahrnující

zvýšení jejího podílu přepravní práce v poměru k auto-

vzájemnou provázanost systémů integrované dopravy

mobilové dopravě a zvýšení dostupnosti a kvality.

budou zohledňovat nově zpracované železniční pro-

Zásady a opatření v oblasti veřejné dopravy :

jekty a závěry ověřovacích studií.

a.

respektování rozsahu stabilizované sítě jed-

notlivých systémů a jejich další rozvoj s důrazem na

II. A. 3. 1. 4. Pěší a cyklistická doprava

preferenci a posílení kvality veřejné dopravy,

Metropolitní plán bude v kategorii nemotoris-

b.

tických komunikací sledovat dlouhodobý trend

provázanost veřejné dopravy s ostatními druhy

dopravy,

vytváření příznivých podmínek pro pěší a cyklisty.

c.

návrh podmínek a opatření podporujících rozvoj

V návaznosti na komplexní řešení uličních prostorů

příměstské železnice v systému Pražské integrované

a veřejných prostranství vymezí systém hlavních

dopravy (PID),

cyklostezek v souladu se sledovanou koncepcí

d.

návrh přestupních terminálů na různých úrov-

rozvoje cyklistické infrastruktury a systém hlavních

ních a parkovišť P+R u stanic veřejné dopravy, s vyu-

pěších tras. Řešení bude v principu sledovat zlep-

žitím potenciálu železničních stanic tratí příměstské

šení prostupnosti území pro pěší a cyklisty (zacho-

dopravy,

vání a doplnění cest, odstranění bariér). Bude dále

e.

rozvoj sítě veřejné dopravy – návrh výstavby tratí

rozvíjen systém rekreačních tras a bezbariérových

kolejové dopravy především tramvajové trakce (posíle-

tahů podél většiny vodních toků pro pěší, cyklisty

ní slabých míst, vytvoření tangenciálních propojení

a in line bruslaře.
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II.

II. A.

II. A. 3. 1. 5. Doprava v klidu

II. A. 3. 1. 7. Letecká doprava

Koncepce dopravy zohlední přijaté zásadní úpravy

Stávající letiště na území hl. m. Prahy budou potvrzena.

v režimech odstavování a parkování vozidel v měst-

Návrh vymezí výhledový územní rozsah jednotlivých

ských částech s vyznačenými zónami vyhrazeného

letišť na území města a polohu jednotlivých vzletových

a zpoplatněného parkování. Zásadním problémem je

a přistávacích drah (RWY).

nedostatek záchytných parkovišť systému P+R.

V souladu s PÚR ČR 2008 návrh upřesní podmínky

Návrh bude vycházet ze stávajících koncepčních zámě-

pro přestavbu a zkapacitnění stávajícího dráhového

rů a bude specifikovat umístění a kapacitu záchytných

systému letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla

parkovišť ve vazbě na stanice veřejné dopravy, pře-

Praha), navržené řešení Metropolitního plánu umožní

devším u stanic kolejové dopravy. Systém záchytných

případnou realizaci nové paralelní RWY 06R/24L.

parkovišť u železničních stanic a zastávek bude nutné
řešit v rámci širších souvislostí (vztahů) v území.
II. A. 3. 1. 6. Vodní doprava
II. A. 3.

Pozornost bude zaměřena na využití Vltavy a Berounky
a jejich přístavů. Vodní doprava je alternativou pro
velkoobjemovou přepravu hmot a materiálů s potenciálem pro využití při přestavbě transformačních
oblastí. Návrh bude respektovat veřejné přístavy Praha
Radotín, Praha Smíchov, Praha Holešovice a Praha
Libeň a ostatní terminály osobní lodní dopravy. Budou
zohledněny ochranné funkce přístavů. Budou prověřeny záměry rozvoje veřejné infrastruktury vodních cest
s cílem vymezení sítě přístavišť a přístavů pro využití
osobní a rekreační plavbou.
Turistické a vyhlídkové plavby organizované z přístavišť v centru města z velké části vytěžují kapacitu plavební komory Praha Smíchov a omezují další využití
Vltavské vodní cesty. Územní plán proto prověří záměr
výstavby paralelní plavební komory Smíchov z důvodů
řešení nedostačující kapacity vodní cesty.
Návrh upřesní rozsah vodní dopravní cesty na řece
Berounce ve spojitosti s výhledovou podobou přístavů
v oblasti Radotína při zohlednění ochrany přírodních
hodnot.
Součástí řešení veřejných prostranství bude doporučení využitelnosti náplavek a navazujících ploch ve
městě pro účely odpočinku a krátkodobé rekreace při
zohlednění omezení v záplavových územích.
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II. A. 3. 2. | Veřejná technická infrastruktura

b.

nadále bude sledován dlouhodobý ideový záměr

vymístění ÚČOV mimo urbanizované území hl. m. Prahy,
V Metropolitním plánu budou zajištěny územní pod-

c.

mínky pro umístění nadřazených plošných zařízení

čistíren odpadních vod (ČOV) na území hl. m. Prahy

a liniových vedení technické infrastruktury.

rozšiřováním jejich kapacity včetně zajištění územních

Koncepce veřejné technické infrastruktury bude

podmínek pro jejich plošné rozšíření nebo postup-

vycházet ze zpracovaných územně plánovacích pod-

ným přepojováním jejich povodí do povodí ÚČOV na

kladů a podrobnějších dokumentací a zohlední potřeby

Císařském ostrově, případně umístěním nových ČOV,

návrh koncepčního řešení přetížených lokálních

rozvoje dané Metropolitním plánem i rozvojové záměry

d.

vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury.

sítě v zastavěném území okrajových částí města

Metropolitní plán bude respektovat stávající kolektoro-

a v oblastech, kde dochází k výrazné přestavbě území,

vou síť města a budou zohledněny známé záměry na

které je na stávající jednotné kanalizaci, přiléhající

doplnění kolektorové sítě 2. kategorie.

k vodním tokům,

e.

důsledné uplatňování návrhu oddílné stokové

navržení nových retencí na stokové síti, které

II. A. 3. 2. 1. Zásobování vodou

budou sloužit k akumulaci vod z jednotné kanalizační

V Metropolitním plánu budou v souvislosti se systémem

sítě doposud vypouštěných přes odlehčovací komory bez

zásobování pitnou vodou řešena následující témata:

předčištění do vodních toků a tím ke zlepšení čistoty vody

a.

v recipientech na území hl. m. Prahy a zároveň budou

návrhy na propojení nadřazeného vodovodního

systému v deficitní jihovýchodní části území a řešení

součástí technických opatření protipovodňové ochrany,

dalších prvků nadřazeného vodovodního systému

f.

i v ostatních částech města,

bod vypouští,

b.

g.

koordinaci zásobování vodou pro rozvojové

na základě projednání návrhu zadání se tento
odvádění znečištěných srážkových vod dešťový-

plochy na území hl. m. Prahy s územím navazujících

mi stokami oddílné kanalizační sítě přes předčistící

částí Pražského regionu z důvodů omezené kapacity

zařízení do recipientu,

akumulace vody a trubní sítě na území hl. m. Prahy,

h.

c.
d.

cích celoměstsky významných stok,

respektování vymezených koridorů vodárenské soustavy,
zabezpečení územních rezerv pro rozšíření akumu-

lační kapacity stávajících vodojemů a čerpacích stanic.

i.

návrh posílení kapacitně či stavebně nevyhovujívytváření podmínek vedoucích k podpoře za-

sakování srážkových vod v místě jejich vzniku a tím
omezování trendu zvyšujícího se povrchového odtoku

II. A. 3. 2. 2. Odkanalizování

z území,

V Metropolitním plánu budou v souvislosti se systé-

j.

respektování vymezených koridorů kanalizační soustavy.

mem odkanalizování a čištění odpadních vod řešena
následující témata:

II. A. 3. 2. 3. Záplavová území a protipovodňová opatření

a.

stabilizace řešení čištění odpadních vod pro

Navržené řešení bude respektovat stanovená zápla-

Prahu na Císařském ostrově (Ústřední čistírna odpad-

vová území Vltavy, Berounky a dalších vodních toků

ních vod – ÚČOV) s perspektivou kvalitního čištění

a možnosti využití území podle jednotlivých kategorií

odpadních vod dle platné legislativy ČR i EU, návrh

záplavových území.

bude zohledňovat i alternativu možného vymístění

Navržené řešení bude respektovat protipovodňová

komplexu kalového hospodářství mimo území ÚČOV,

opa-tření zajišťovaná městem pro Q2002 a Q100
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II.

II. A.

a protipovodňová opatření zajišťovaná individuálně.

II. A. 3. 2. 6. Ropovody a produktovody

Preferovat bude, zejména v případě drobných vodních

Z

toků, opatření vedoucí ke kompenzaci snížení retence

v Metropolitním plánu zohledněna následující témata:

vody v území v důsledku narůstající urbanizace.

a.

V

ných právních předpisů,

Metropolitním

plánu

bude

řešeno

vytváření

ropovodů

a

produktovodů

budou

respektování ochranných pásem podle přísluš-

retenčních prostorů na menších vodních tocích slou-

b.

žících k regulaci odtoků přívalových dešťových vod

třebných liniových vedení dálkovodů (zejména koridoru

z urbanizovaných území.

pro zdvojení potrubí ropovodu Družba).

II. A. 3. 2. 4. Zásobování teplem

II. A. 3. 2. 7. Zásobování elektrickou energií

V Metropolitním plánu budou v souvislosti se systé-

V souvislosti se systémem zásobování elektrickou ener-

mem zásobování teplem řešena následující témata:

gií budou řešena následující témata:

a.

respektování vymezených koridorů pro stávající

a navrhované tepelné napáječe,
II. A. 3.

hlediska

b.

a.

zajištění územních podmínek pro umístění po-

respektování vymezených koridorů vedení elektri-

zační soustavy,

vyhodnocení dostupnosti systému zásobování

teplem u navrhovaných rozvojových a transformačních

b.

respektování ochranných pásem vedení elektri-

zační soustavy podle příslušných právních předpisů,

ploch a návrh způsobu jejich napojení,

c.

c.

plošných zařízení a liniových vedení elektrizační soustavy.

ověření možnosti napojení propojené soustavy

zajištění územních podmínek pro umístění potřebných

lokálních plynových kotelen na levém břehu Vltavy
sídlišť Řepy a Jihozápadního Města na nový kogenerační

II. A. 3. 2. 8. Elektronické komunikace

zdroj tepla.

V souvislosti se sítěmi elektronických komunikací
budou řešena následující témata:

II. A. 3. 2. 5. Zásobování plynem

a.

V Metropolitním plánu budou v souvislosti se systé-

vedení podle příslušných právních předpisů,

respektování ochranných pásem komunikačních

mem zásobování plynem řešena následující témata:

b.

a.

nických komunikací,

respektování vymezených koridorů VVTL a VTL

c.

plynovodů,

b.

respektování

bezpečnostních

a

ochranných

respektování vymezených koridorů sítě elektrokoordinace výškové hladiny zástavby s existující-

mi RR trasami.

pásem plynárenských zařízení podle příslušných
právních předpisů,

II. A. 3. 2. 9. Odpadové hospodářství

c.

V odpadovém hospodářství budou v Metropolitním

zajištění územních podmínek pro umístění

potřebných plošných zařízení a liniových vedení VTL

plánu zohledněna následující témata:

a VVTL plynovodní sítě,

a.

d.

daných odpadů na skládky a podporu využívání odpadu,

vyhodnocení dostupnosti systému zásobování

vytvoření podmínek pro minimalizaci množství uklá-

zemním plynem u navrhovaných rozvojových a trans-

b.

formačních ploch a návrh způsobu jejich napojení,

nakládání s odpadem,

e.

zabezpečení podmínek pro umístění přeložek

c.

vytváření podmínek a plošných rezerv pro systém
řešení problému s naplněnou kapacitou skládky

významných plynovodů vyvolaných výstavbou nadřa-

Ďáblice; i v případě jejího dalšího rozšíření je nutné hle-

zených dopravních komunikací.

dat lokality, kde bude odpad ukládán a dále zpracováván.
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II. A. 3. 3. | Občanská vybavenost

Základní

občanské

a v Metropolitním

vybavení
plánu

bude

definováno

případně

konkrétně

Občanská vybavenost jako síť služeb bude navržena

lokalizováno

v rozsahu odpovídajícím navrhovanému rozvoji Prahy

z ÚAP hl. m. Prahy a upřesněného rozsahu požadova-

a vytvářejícím územní podmínky pro postupné zkva-

ných služeb.

na

základě

deficitů

vyplývajících

litňování, doplňování a rozšiřování občanské vybavenosti nadmístního (celorepublikového, regionálního,
celoměstského) i lokálního významu, a to zejména

II. A. 3. 4. | Veřejná prostranství

v oblasti školství, sociálních a zdravotních služeb, vědy
a výzkumu, kultury, rekreace (sport, různé formy po-

Veřejná prostranství (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.,

bytové i nepobytové rekreace a dalších volnočasových

o obcích, ve znění pozdějších předpisů) je nutno

aktivit). Vzhledem k tomu, že kvalita a dostupnost ob-

chápat jako jeden z nejvýznamnějších projevů města

čanské vybavenosti nedílně souvisí s kvalitou života,

spolupodílející se na obrazu města a vytvářející kvalit-

bude jejímu rozmístění v území věnována odpovídající

ní společné prostory pro všechny jejich uživatele.

pozornost.

Zásadním pro jejich vymezení proto jsou požadavky

Plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řeše-

na stanovení jasné hranice mezi prostorem veřejným

ny buď jako samostatně vymezené lokality, popř. dílčí

a soukromým, na zkvalitnění stávajících významných

plochy v lokalitách nebo jako popis v rámci návrhu

veřejných prostranství, vytvoření územních podmínek

způsobu využití lokalit. Plochy pro umístění občanské

pro vznik dalších a pro postupné zkvalitňování a po-

vybavenosti budou ve výkresové dokumentaci zobraze-

silování prostupnosti území a vzájemné provázanosti

ny dle potřeby jako plochy, linie nebo body / značky.

jednotlivých částí města. Za tímto účelem budou pro

V odůvodněných případech budou vymezeny jako

plochy a koridory veřejných prostranství stanoveny

plochy územních rezerv, pokud využití těchto ploch

podmínky jejich využití a uspořádání podle jejich

bude vyžadovat podrobnější prověření.

polohy a významu.

Při uspořádání a návrhu veřejných prostranství budou respektovány tyto zásady:
1.

Veřejná prostranství tvoří základní kostru struktury města. Kvalitativnímu standardu veřejných pro-

stranství a jejich logice je nutné podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby
a stavební celky. Prioritou je vždy obytná kvalita veřejného prostranství. Veřejný prostor má také reprezentační
a symbolický charakter.
2.

Veřejná prostranství jsou v první řadě definována hmotnou strukturou urbánní či přírodní a svým cha-

rakterem. Kvalitu veřejných prostranství předurčují jejich prostorové parametry a podmínky pro fungující vztah
s parterem přilehlých objektů.
3.

Při tvorbě nových veřejných prostranství je primární jejich role a postavení v celkové struktuře města, kterou

svým vznikem zakládají, nebo doplňují. V periferních urbánních strukturách, je úkolem veřejných prostranství městský
charakter vytvořit a iniciovat v tomto duchu navázání okolní struktury. V centrálních částech města je zapotřebí, aby se
veřejná prostranství stala iniciátorem návratu obyvatel do centra města, přičemž žádoucí je jak návrat ke krátkodobému
pobytu, tak posílení obytnosti a obyvatelnosti centra při zachování, obnově a rozvíjení jeho kulturně historických hodnot.
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II. A. 4. | Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona
II.

II. A.

Lokality ve volné krajině budou vymezeny na zákla-

konkrétně stanoveno, které stavby, zařízení nebo

dě typického charakteru a struktury krajiny, v čle-

jiná opatření jsou v dané ploše z možnosti realiza-

nění dle stávajícího nebo požadovaného způsobu

ce vyloučeny.

využití a významu. Budou definovány: stabilizované
plochy krajiny, v nichž nebudou navrhovány změny

Způsob využití ploch krajiny bude stanoven s ohle-

stávajícího využití území; plochy změn v krajině,

dem na specifické podmínky a charakter území.

tzn. transformační plochy krajiny, vymezené za

Krajinné území bude členěno do typologických

účelem změny využití nebo prostorového uspořádá-

jednotek, které v sobě budou zohledňovat přírodní

ní nezastavěné krajiny.

charakteristiku a způsob využití území. Plochy,
které odpovídají požadavkům na vymezení ploch

II. A. 4.

V případech, kdy hranice zastavěného území

s rozdílným způsobem využití, budou v nezastavi-

vymezená dle § 58 stavebního zákona neodpo-

telném území rozlišeny tak, aby Metropolitní plán

vídá skutečné hranici zastavěnosti území, což je

poskytoval jasnou územní a textovou informaci

v Praze běžným a plošně rozsáhlým jevem, budou

zejména o plochách: lesních, intenzivně zeměděl-

k ochraně a rozvoji významných krajinných ploch

ských, extenzivně zemědělských, sadovnických,

Metropolitním plánem vymezeny rozvojové plochy

přírodních a přírodě blízkých v normálních a su-

krajiny.

chých stanovištích, přírodních a přírodě blízkých
ve vlhkých a podmáčených stanovištích, vodních

Požadavky na další vývoj v těchto lokalitách

a vodohospodářských, rekreačních a sportovních,

budou stanoveny se zohledněním všech limitů

těžebních a zdevastovaných. V Metropolitním plánu

a omezení vyplývajících z platné legislativy, jakož

bude definováno, kde a v jakém rozsahu lze umístit

i vyplývajících z vlastního řešení územního plánu.

stavby, zařízení a jiná opatření dle § 18, odst. 5 sta-

Existující enklávy urbanizovaných území v těchto

vebního zákona. Pro jednotlivé plochy budou

lokalitách volné krajiny budou územním plánem

stanoveny podmínky jejich využití a prostorového

územně rozšiřovány jen ve výjimečných a náležitě

uspořádání, včetně základních podmínek ochrany

odůvodněných případech, obdobně pouze zcela

krajinného rázu, aby mohlo dojít k naplnění usta-

výjimečně a odůvodněně budou navrhovány další

novení § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. v plném

plochy k zastavění. Možnost realizace staveb,

rozsahu.

zařízení a jiných opatření dle § 18 odst. 5 stavebního zákona tímto není dotčena, pokud na základě

V souladu s § 4 zákona č. 334/1992 Sb. bude v návr-

prověření ploch nezastavěného území neprokáže

hu Metropolitního plánu k nezemědělským účelům

územní plán nezbytnost v některých z nich umis-

použita především nezemědělská půda, zejména neza-

ťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely

stavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona vylou-

území.

čit. V takovém případě bude v těchto plochách
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K návrhu zastavitelných ploch bude zpracováno

a hledisko vlastnických práv ke konkrétním po-

vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu

zemkům.

na pozemcích zastavitelného území, zpracované

Krajina za městem má významný rekreační po-

v souladu s platným zněním zákona č. 334/1992 Sb.,

tenciál, který bude v územním plánu mj. posílen

o ochraně zemědělského půdního fondu, jeho pro-

vymezením pásu nezastavěného území proměnlivé

váděcí vyhlášky a příslušného metodického dopo-

šířky, v rámci širších vztahů musí být případné

ručení Odboru územního plánování MMR a Odboru

přesahy do sousedních území Středočeského kraje

ochrany horninového a půdního prostředí MŽP

koordinovány, s požadavkem na maximální možnou

z července 2011 „Vyhodnocení předpokládaných dů-

rozumnou míru souvislého průběhu. Na tento pás

sledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní

budou dostředně k ose Vltavy navazovat provázané

fond v územním plánu“, obsažené v odůvodnění

kompoziční části krajiny města.

návrhu územního plánu.
Koncepce uspořádání krajiny bude dále založena na
Základní koncepce uspořádání krajiny bude založena

vymezení skladebných částí ÚSES, které bude svou

zejména na jasném odlišení koncepčního přístupu

podrobností odpovídat danému měřítku, s ohle-

ke krajině ve městě (městské krajině) a krajině za

dem na rozsah řešeného území a míru určitosti

městem (volné krajině).

vstupních podkladů a znalosti budoucích úprav
struktury zejména zemědělské půdy institutem

V intenzivně urbanizované krajině města budou

komplexních pozemkových úprav, a současným

obecně za nezastavitelné považovány zejména plochy

poznatkům vymezení ÚSES.

parků a historických zahrad, lesů (lesy budou vymezeny dle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších

Vymezení ÚSES bude respektovat přírodní zá-

předpisů), zvláště chráněných území přírody, evrop-

konitosti a souvislosti, skutečný stav prostředí

sky významných lokalit, významných krajinných

a reálné možnosti dosažení cílového stavu tam,

prvků a biocenter a biokoridorů ÚSES. Ve výjimeč-

kde

ných a zvláště odůvodněných případech bude možné

naplnění

do těchto ploch umístit záměry na realizaci staveb pro

ÚSES. Kromě biologických hledisek a doporučené

účely vyjmenované v § 18 odst. 5 stavebního zákona.

metodiky ÚSES budou jednotlivé skladebné části

stávající

antropické

stanovených

bariéry

prostorových

neumožňují
parametrů

ÚSES vymezeny s ohledem na vlastnická práva
V kulturní, pouze v dílčích segmentech urbani-

k dotčeným pozemkům, se snahou najít řešení,

zované volné krajině je intenzivní urbanizace

které minimalizuje omezení soukromého vlastnic-

nezastavěného území z hlediska celkového obrazu

tví. Vymezení ÚSES bude provedeno v koordinaci se

města nežádoucí. Územní plán Prahy prověří, zda

Středočeským krajem a jeho jednotlivými obcemi,

a za jakých podmínek je možné v dané konkrétní

jejichž území přímo či v relevantních souvislos-

lokalitě umožnit zástavbu. Kromě hledisek urba-

tech navazuje na správní území města Prahy.

nistických budou posouzena i hlediska ekonomická, zejména s ohledem na ustanovení stavebního
zákona v § 102 (náhrady za změnu v území),
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II. A. 5. | Požadavky na základní koncepci rozvoje hl. m. Prahy vyplývající z Politiky územního rozvoje České
republiky 2008, ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

II.

II. A.

V průběhu zpracování návrhu Metropolitního plánu

zejména nutnost v rámci širších vztahů v území koor-

bude aktualizována Politika územního rozvoje

dinovat řešení dopravní infrastruktury v návaznosti

ČR 2008, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

na koridory dopravní infrastruktury mezinárodního

i Územně analytické podklady hl. m. Prahy. Územní

nebo republikového významu, které byly určující pro

plán proto bude s průběhem těchto aktualizací

vymezení rozvojových os.

obsahově i formálně koordinován a kooperován

4.

a následně bude vycházet z jejich platného stavu.

územního plánu prověří a upřesní v PÚR ČR 2008

Koncepce dopravní infrastruktury v podrobnosti

vymezené plochy a koridory dopravní infrastruktury
mezinárodního a republikového významu, které proII. A. 5. 1. | Požadavky na základní koncepci roz-

cházejí nebo jsou lokalizovány na území hl. m. Prahy.

voje hl. m. Prahy vyplývající z Politiky územního

V rámci širších vztahů pak zohlední nutnost zajištění

rozvoje České republiky 2008 schválené vládou

koordinace napojení a provázanosti dopravního sys-

usnesením Vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009

tému na dopravní koridory vymezené v PÚR ČR 2008

(PÚR ČR 2008)

mimo řešené území.

5.
II. A. 5.

Koncepce technické infrastruktury v podrobnosti

Územní plán v souvislostech řešeného území a v po-

územního plánu prověří a upřesní plochy a koridory

drobnosti územního plánu upřesní cíle a úkoly

technické infrastruktury republikového a mezinárod-

stanovené pro územní plánování v PÚR ČR 2008.

ního významu vymezené v PÚR ČR 2008 na území

1.

hl. m. Prahy.

Bude respektovat republikové priority pro zajiš-

tění udržitelného rozvoje týkající se území hl. m. Prahy
a vytvářet územní podmínky pro jejich naplňování.

2.

Navržená základní koncepce rozvoje hl. m. Prahy

II. A. 5. 2. | Požadavky na základní koncepci roz-

zohlední polohu Prahy v centru Rozvojové oblasti

voje hl. m. Prahy vyplývající ze Zásad územního

OB1

vymezené

rozvoje hl. m. Prahy vydaných Zastupitelstvem

v PÚR ČR 2008 jakožto území ovlivněné rozvojovou

–

Rozvojová

oblast

Praha,

hl. m. Prahy opatřením obecné povahy č. 8

dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení

schváleným usnesením č. 32/59 Zastupitelstva hl.

vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Při res-

m. Prahy ze dne 17. 12. 2009, které nabyly účinnos-

pektování republikových priorit územního plánování

ti dne 6. 1. 2010 (ZÚR hl. m. Prahy)

umožní v rozvojové oblasti intenzivní využívání území
v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury, vytvoří

Územní plán v souvislostech řešeného území a v po-

podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a repub-

drobnosti územního plánu upřesní cíle a úkoly

likového významu.

stanovené pro územní plánování v ZÚR hl. m. Prahy.

3.

1.

Zohlední úkoly pro územní plánování stanovené

Bude respektovat priority územního plánování

pro rozvojové osy vymezené v PÚR ČR 2008 sice

pro zajištění udržitelného rozvoje území stanové pro

mimo území hl. m. Prahy, ale v návaznosti na území

územní plánování v ZÚR hl. m. Prahy a vytvoří územní

rozvojové oblasti OB1. Z těchto úkolů vyplývá pro MPP

podmínky pro jejich naplňování. Navržená základní
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koncepce rozvoje hl. m. Prahy spolu s koncepcí urba-

b.

nistickou, veřejné infrastruktury i uspořádání krajiny

města, zejména s ohledem na Památkovou rezervaci

zejména :

hl. m. Prahy a ochranu dalších exponovaných pohledo-

a.

zohlední

výjimečné

postavení

Prahy

jako

vytvoří podmínky pro ochranu panoramatu

vých horizontů, a to zejména návrhem způsobu využití

hlavního města České republiky, přirozeného centra

území včetně území výškové regulace nové výstavby,

pražského regionu a významného města Evropy,

c.

b.

nou budoucí veřejnou infrastrukturu,

bude respektovat a rozvíjet kulturní, historické

navrhne přiměřené rezervní plochy pro potřeb-

hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území

d.

hl. m. Prahy a vytvoří předpoklady pro rozvoj,

splnění hygienických limitů pro hlukovou zátěž stano-

c.

vených platnými právními předpisy;

vytvoří územní podmínky pro vyvážený rozvoj

způsob využití území bude vycházet z ověření

území ve všech historicky vzniklých pásmech města,

e.

d.

zasadí se o zmírňování negativních vlivů subur-

sky důležitých staveb a areálů, pro areály s vysokou

banizace zejména přednostním využitím transformač-

návštěvností ověří umístění mimo centrální oblast

ních území,

v místech s dobrou obsluhou veřejnou hromadnou

e.

dopravou,

vytvoří předpoklady pro rozvoj všech dopravních

vytvoří podmínky pro umístění nových celoměst-

systémů a systémů technické infrastruktury v souladu

f.

s trendy udržitelného rozvoje,

centra celoměstského a regionálního významu,

f.

g.

splní požadavky na ochranu významných přírod-

stanoví regulativy pro obchodně – společenská
prověří a upřesní možnosti propojování za-

ních a estetických hodnot městské krajiny, zachování

chovaných přírodních a přírodě blízkých segmentů

a posílení její prostupnosti a spojení do kompozičního

krajiny na území Prahy do souvislejších kompo-

systému,

zičních os nezastavěného charakteru, s radiálním

g.

i tangenciálním průběhem a s přesahy za správní

bude usilovat o odstranění nebo zmírnění eko-

logických problémů, řešit střety zájmů mezi ochranou

hranici města,

životního prostředí a ekonomickým a stavebním rozvo-

h.

jem hlavního města,

zřetelem na principy udržitelného rozvoje,

h.

i.

vytvoří podmínky pro odstranění současných

prověří a navrhne rozvoj dopravních systémů se
prověří a navrhne doplnění všech systémů tech-

problémů mezi veřejným zájmem na zachování histo-

nického vybavení nezbytných pro rozvoj města,

rického stavebního fondu a rozvojem uvnitř historic-

j.

kého jádra.

vaní ložisek nerostů,

2.

k.

Prověří a upřesní obecné zásady územního roz-

vytvoří územní předpoklady pro ochranu a využíověří kapacity transformačních území uvnitř

voje Kraje Hl. m. Praha vyplývající z postavení Prahy

Městského okruhu z hlediska prostorového uspořádání

v České republice a v Evropě a stanovené v ZÚR hl. m.

a možnosti dopravní obsluhy území.

Prahy pro účelné a hospodárné uspořádání Prahy, pro

3.

její hospodářský rozvoj a ochranu jejích kulturních, ci-

rozvojových a transformačních oblastí a nad-

vilizačních a přírodních hodnot a zajistí plnění úkolů z

místních rozvojových os, na území Prahy, zajistí

nich vyplývajících pro zpracování podrobnější územně

splnění úkolů stanovených v ZÚR hl. m. Prahy pro

plánovací dokumentace, zejména:

řešení jednotlivých problémů v těchto oblastech

a.

a osách. Těmi jsou zejména prověřit a navrhnout

ověří podmínky pro rozšíření celoměstského

centra,

Prověří a upřesní vymezení nadmístních

využití a prostorové regulativy odpovídající poloze
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a specifickým podmínkám v oblasti nebo ve městě,

II. A. 5. 3. | Požadavky na základní koncepci roz-

ověření podmínek pro dopravní a technickou infra-

voje vyplývající z Územně analytických podkladů

strukturu, apod.

hl. m. Prahy 2012 (ÚAP hl. m. Prahy)

4.
II.

II. A.

Prověří a upřesní vymezení specifických oblastí

nadmístního a celoměstského významu na území

Na základě závěrů vyplývajících z podkladů pro roz-

Prahy, zajistí splnění úkolů stanovených v ZÚR

bor udržitelného rozvoje území, z rozboru udržitel-

hl. m. Prahy pro řešení jednotlivých problémů v těchto

ného rozvoje a zjištěných problémů v jednotlivých

oblastech. Těmi jsou zejména prověřit a navrhnout

oblastech života Prahy musí územní plán zejména :

využití a prostorové regulativy odpovídající poloze a specifickým podmínkám oblasti nebo ve městě, ověření pod-

1.
2.

mínek pro dopravní a technickou infrastrukturu, apod.

ních, civilizačních kulturních a kompozičních hodnot,

5.

3.

Prověří a upřesní plochy a koridory dopravní

II. B.

chránit a vytvořit podmínky pro rozvoj přírodprověřit a navrhnout opatření ke snížení dopadu

infrastruktury vymezené v PÚR ČR a zpřesněné

zjištěných deficitů, nerovnováh, střetů zájmů a problé-

v ZÚR hl. m. Prahy a plochy a koridory nadmístního a ce-

mů na území Prahy,

loměstského významu v základním členění na plochy

4.

a koridory dopravy silniční, železniční, kombinované,

m. Prahy, městských částí Prahy a dalších investorů,

prověřit a navrhnout řešení známých záměrů hl.

letecké, vodní, městské hromadné, vnější autobusové.

5.

6.

vých oblastech života hl. m. Prahy,

Prověří a upřesní plochy a koridory technické

posilovat silné stránky a příležitosti v jednotli-

v ZÚR hl. m. Prahy a plochy a koridory nadmístního

6.
7.

a celoměstského významu v základním členění na

ních

plochy a koridory pro vodohospodářství, energetiku,

hospodářský

elektronické komunikace, odpady, protipožární ochranu

ství

infrastruktury vymezené v PÚR ČR a zpřesněné
II. A. 5.

respektovat vstupní limity využití území,

a krizové řízení.

7.

Prověří, upřesní a vymezí plochy a koridory nad-

regionálních a regionálních skladebných částí ÚSES,
vytvoří územní podmínky pro kontinuitu ÚSES, prověří
jeho vazby do Středočeského kraje.

8.

Bude respektovat obecné celoměstské zásady pro

ochranu a rozvoj kulturních, civilizačních a přírodních hodnot na území Prahy a upřesněné podmínky
ochrany kulturních, civilizačních a přírodních hodnot.
Zvláštní zřetel bude v souladu se ZÚR hl. m. Prahy
věnován ochraně a rozvoji kulturního, civilizačního
a přírodního dědictví na území památkových rezervací
a památkových zón.

9.

V rámci návrhu koncepce uspořádání krajiny zoh-

lední cílové charakteristiky krajiny a vytvoří územní
podmínky pro jejich dosažení.

eliminovat slabé stránky a hrozby,
usilovat

o

podmínek
obyvatel

docílení
pro

rozvoj
–

vyváženosti

příznivé
a

životní

soudržnost

udržitelný

rozvoj

územ-

prostředí,
společenúzemí.
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II. B. | Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které
bude nutno prověřit
Plochy nebo koridory územních rezerv budou v Metropolitním plánu vymezeny, pokud se jejich nezbytnost prokáže
v průběhu zpracování návrhu územního plánu k naplnění cílů rozvoje hl. m. Prahy nebo ochrany a rozvoje jeho
hodnot.
Územní rezervy budou na základě prověření vymezeny zejména pro občanskou vybavenost a veřejná prostranství
a plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury, ve kterých bude nezbytné předchozí prověření podmínek
jejich budoucího užívání.
Pro vymezené plochy nebo koridory územních rezerv bude v územním plánu podle konkrétního charakteru území
stanoveno jejich možné budoucí využití a podmínky jejich prověření.
II. B. 1. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv vyplývající z Politiky územního rozvoje České
republiky 2008, ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy
II. B. 1. 1. | Požadavky na vymezení ploch a koridorů

občanskou vybavenost, dopravní a technickou infra-

územních rezerv vyplývající z Politiky územního

strukturu.

rozvoje České republiky 2008 schválené vládou
usnesením Vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009
(PÚR ČR 2008)

II. B. 1. 3. | Požadavky na základní koncepci rozvoje vyplývající z Územně analytických podkladů

Z PÚR ČR 2008 nevyplývají žádné konkrétní požadavky

hl. m. Prahy 2012 (ÚAP hl. m. Prahy)

na vymezení územních rezerv na území Prahy. V rámci
zpracování Metropolitního plánu bude prověřena po-

Z ÚAP hl. m. Prahy vyplývá nutnost řešení nedostatku

třeba vymezení ploch a koridorů územních rezerv pro

územních rezerv zejména pro plochy veřejné infra-

plochy a koridory republikového významu vymezené v

struktury v oblasti občanské vybavenosti.

PÚR ČR 2008.

II. B. 1. 2. | Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv vyplývající ze Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy vydaných Zastupitelstvem
hl. m. Prahy opatřením obecné povahy č. 8
schváleným usnesením č. 32/59 Zastupitelstva
hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009, které nabyly
účinnosti dne 6. 1. 2010 (ZÚR hl. m. Prahy)
V souladu se ZÚR hl. m. Prahy budou podle prověření
konkrétních potřeb vymezeny územní rezervy pro
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II. C. | Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Veřejně prospěšné stavby (VPS) budou v územním plánu vymezeny v rozsahu nezbytném pro realizaci navrženého rozII.

voje hl. m. Prahy, jeho urbanistické koncepce a koncepce veřejné infrastruktury, a to pro stavby veřejné infrastruktury
(dopravní, technické, občanské vybavenosti a veřejných prostranství) a stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Veřejně prospěšná opatření (VPO) budou v územním plánu vymezena v rozsahu nezbytném pro realizaci záměrů
nestavební povahy, které jsou určeny pro snižování ohrožení území a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního
a archeologického dědictví.
Rozlišeny budou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění
a veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva.
U veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství určených k uplatnění předkupního práva bude uvedeno, v čí
prospěch má být předkupní právo zřízeno, název katastrálního území, parcelní čísla pozemků, popř. další údaje
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona.
Nestanovují se žádné konkrétní požadavky na vymezení ploch asanací. Jejich případné vymezení bude prověřeno
v rámci zpracování návrhu Metropolitního plánu.
II. C. 1. | Požadavky na vymezení VPS, VPO a asa-

17. 12. 2009, které nabyly účinnosti dne 6. 1. 2010

nací vyplývající z Politiky územního rozvoje

(ZÚR hl. m. Prahy)

České republiky 2008, ze Zásad územního rozvoje

Jako veřejně prospěšné stavby budou navrženy a návrhem

hl. m. Prahy a z Územně analytických podkladů

dále upřesněny v ZÚR hl. m Prahy vymezené veřejně pro-

hl. m. Prahy

spěšné stavby pro stavby v plochách a koridorech dopravní
a technické infrastruktury nadmístního a celoměstského

II. C.

II. D.

II. C. 1. 1. Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací

významu, a to v podrobnosti Metropolitního plánu.

vyplývající z Politiky územního rozvoje České republi-

Jako veřejně prospěšná opatření budou navržena a návr-

ky 2008 schválené vládou usnesením Vlády ČR č. 929

hem dále upřesněna v ZÚR hl. m Prahy vymezená veřejně

ze dne 20. 7. 2009 (PÚR ČR 2008)

prospěšná opatření k založení prvků územního systému

Jako veřejně prospěšné stavby budou vymezeny stavby

ekologické stability (nadregionální biocentra a bioko-

mezinárodního a republikového významu v korido-

ridory a regionální biocentra a biokoridory), veřejně

rech a plochách dopravní a technické infrastruktury

prospěšná opatření k zajištění ochrany archeologického

vymezených v PÚR ČR 2008. Tyto koridory a plochy

dědictví (archeologické lokality) a veřejně prospěšná

budou respektovány a upřesněny v podrobnosti

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

Metropolitního plánu.
II. C. 1. 3. Požadavky na vymezení VPS, VPO a asaII. C. 1. 2. Požadavky na vymezení VPS, VPO

nací vyplývající z Územně analytických podkladů

a asanací vyplývající ze Zásad územního rozvoje

hl. m. Prahy 2012 (ÚAP hl. m. Prahy)

hl. m. Prahy vydaných Zastupitelstvem hl. m. Pra-

Z ÚAP hl. m. Prahy nevyplývají žádné další konkrétní

hy opatřením obecné povahy č. 8 schváleným usne-

požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb,

sením č. 32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne

veřejně prospěšných opatření ani asanací.

27

II. D. | Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
V rámci zpracování návrhu Metropolitního plánu bude prověřena účelnost vymezení ploch a koridorů, ve kterých
bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci podle § 43 odst. 2 stavebního zákona. Součástí prověřování výše uvedeného postupu
bude též prověření stávajících platných podřízených územně plánovacích dokumentací (regulačních plánů, územních plánů zón) a územně plánovacích podkladů (urbanistických a územních studií) s návrhem na jejich derogaci
nebo přepracování, popřípadě potvrzení, nebudou-li v rozporu se zásadami stanovenými v Metropolitním plánu.
Metropolitní plán podrobněji vymezí pojmy a nástroje územního plánování specifické pro hl. m. Prahu, zejména upřesní použití stejného měřítka, odpovídající legendy a metody zpracování všech úrovní územně plánovací
dokumentace a územně plánovacích podkladů k zajištění přehlednosti, srozumitelnosti a vzájemné provázanosti
systému jednotlivých úrovní územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů hl. m. Prahy.
II. D. 1. | Plochy a koridory, ve kterých bude pod-

Budou-li v územním plánu vymezeny plochy nebo kori-

mínkou rozhodování vydání regulačního plánu

dory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno
vydáním regulačních plánů, pak součástí textové části

Pokud se během zpracování návrhu územního plánu

územního plánu bude návrh zadání regulačních plánů

prokáže nezbytnost podrobnější závazné regulace

v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,

některých částí řešeného území, bude pro tyto plochy

ve znění pozdějších předpisů.

nebo koridory stanovena podmínka vydání regulačního plánu.
Podmínka pořízení regulačního plánu bude stano-

II. D. 2. | Plochy a koridory, ve kterých bude pod-

vena pouze ve zvláště odůvodněných případech po

mínkou rozhodování zpracování územní studie

prověření, že pro určité plochy nebo koridory není pro
jejich specifickou polohu, význam nebo rozsah, možné

Pokud se během zpracování návrhu územního plánu

stanovit dostatečně určité podmínky uspořádání nebo

prokáže nezbytnost podrobnějšího návrhu, prověření

využití území (např. v lokalitách transformačních, kde

nebo posouzení možných řešení vybraných problémů,

bude nezbytné stanovení závazných podmínek pro

které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat

změnu uspořádání a využití území, popř. pro částečné

využití a uspořádání území v některých plochách

zachování a doplnění stávající struktury zástavby

řešeného území, bude jako podmínka pro rozhodování

nebo i v lokalitách území stabilizovaného, kde bude

o změnách využití těchto ploch nebo koridorů stanove-

vzhledem k významným hodnotám území nezbytné

na podmínka zpracování územní studie jako územně

stanovení přísných, jednoznačných a podrobných

plánovacího podkladu.

závazných regulačních podmínek).

Podmínka pořízení územní studie bude stanovena

Pro tyto plochy nebo koridory pak bude stanoveno,

pouze ve zvláště odůvodněných případech po pro-

zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na

věření, že pro určité plochy nebo koridory není pro

žádost. U regulačních plánů pořizovaných z podnětu

jejich specifickou polohu, význam nebo rozsah, možné

bude stanovena přiměřená lhůta pro jejich vydání.

stanovit dostatečně určité podmínky uspořádání nebo
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využití území (zejména např. v rozvojových lokalitách

rozhodování o změnách využití těchto ploch nebo

velkého rozsahu, kde bude nutné řešit rozdílné zájmy

koridorů bude podmíněno jejím uzavřením.

nebo střety zájmů, zkoordinovat řešení dopravní
a technické infrastruktury apod. nebo pro významné
II.

plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury).

II. D. 4. | Požadavky na vymezení ploch a koridorů,

Pro tyto plochy nebo koridory pak budou stanoveny

ve kterých bude podmínkou rozhodování vydání

podmínky pro jejich pořízení a přiměřená lhůta pro

regulačního plánu, zpracování územní studie

vložení dat o územních studiích do evidence územně

nebo uzavření dohody o parcelaci, vyplývající

plánovací činnosti.

z Politiky územního rozvoje České republiky
2008, ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
a z Územně analytických podkladů hl. m. Prahy

II. D. 3. | Plochy a koridory, ve kterých bude podmínkou rozhodování uzavření dohody o parcelaci

Z PÚR ČR 2008, ZÚR hl. m. Prahy ani z ÚAP hl. m.
Prahy nevyplývají žádné konkrétní požadavky na vy-

Pokud se během zpracování návrhu územního plánu

mezení ploch a koridorů, ve kterých bude podmínkou

v některých plochách nebo koridorech řešeného území

rozhodování vydání regulačního plánu, zpracování

prokáže nezbytnost uzavření dohody o parcelaci, pak

územní studie nebo uzavření dohody o parcelaci.

II. E. | Případný požadavek na zpracování variant řešení
V souladu s § 11 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti zadání ukládá v důvodných případech prověřit variantní řešení
dílčích problémů v řešeném území, pokud se během zpracování návrhu územního plánu prokáže jako nezbytné
k nalezení optimálního řešení vybraného problému v území. Nebude-li možno dospět k jednoznačnému návrhu,
budou zpracovány varianty řešení.
II. D.

II. E.

II. E. 1. |Požadavky na zpracování variant řešení

zpřesňování cílů a úkolů stanovených pro zpracová-

vyplývající z Politiky územního rozvoje České

ní územního plánu a ověření, že nelze nalézt jedno-

republiky 2008, ze Zásad územního rozvoje

značné optimální řešení v rámci koridorů nebo ploch

hl. m. Prahy a z Územně analytických podkladů

vymezených v PÚR ČR 2008 nebo ZÚR hl. m. Prahy.

hl. m. Prahy
II. F.

Z PÚR ČR 2008, ZÚR hl. m. Prahy ani ÚAP
hl. m. Prahy nevyplývají žádné konkrétní požadavky
na zpracování variant řešení. Pro záměry republikového, nadmístního nebo celoměstského významu
mohou být variantní řešení zpracována na základě
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II. F. | Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
V souladu s ustanoveními § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona hlavní město Praha pořizuje a vydává územní plán
pro celé svoje správní území. Vzhledem ke specifickému postavení, charakteru a velikosti města Prahy umožňuje
stavební zákon v tomtéž ustanovení pořízení a vydání územního plánu též pro vymezenou část území hlavního
města Prahy. Aby tyto dvě úrovně územně plánovací dokumentace, ale i úroveň třetí (regulační plány) a rovněž
územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), byly navzájem provázány a byly
zajištěny nezbytné předpoklady pro přehlednou, čitelnou, srozumitelnou, pro širší veřejnost snadno sdělitelnou
a pochopitelnou, tedy uživatelsky přívětivou dokumentaci, bude obsah výše uvedených nástrojů územního plánování systémově uspořádán.
Ucelený a jednotný systém územního plánování v Praze bude odpovídat legislativním požadavkům aktuálním
k datu dokončení návrhu Metropolitního plánu. Obsah jednotlivých kapitol textové části Metropolitního plánu,
výkresů grafické části Metropolitního plánu, obsah odůvodnění Metropolitního plánu v jeho textové a grafické části
budou respektovat Přílohu 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

II. F. 1. | Výrok – Textová část

II. F. 3. | Odůvodnění – Textová část

Bude splňovat požadavky na obsah územního plánu

Bude splňovat požadavky na obsah odůvodnění stano-

stanovené ve stavebním zákoně a v příloze č. 7 vyhlášky.

vené ve správním řádu, v § 53 odst. 4 a 5 stavebního
zákona a ve vyhlášce.
Obsah odůvodnění může být doplněn s ohledem na

II. F. 2. | Výrok – Grafická část

průběh zpracování Metropolitního plánu a potřebu
uceleného a jednotného systému územního plánování

Bude zpracována nad digitální katastrální mapou

v Praze, tj. provázání Metropolitního plánu s druhou

hl. m. Prahy a bude splňovat požadavky na obsah

úrovní ÚP (územními plány pro vymezené části území

územního plánu stanovené ve stavebním zákoně a ve

hl. m. Prahy).

vyhlášce.
V měřítku 1 : 10 000 budou vydány výkresy:
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Grafická část výroku Metropolitního plánu může být
doplněna mapovými schématy v měřítku 1 : 25 000
či menším.
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II. F. 4. | Odůvodnění – Grafická část
Bude zpracována nad digitální katastrální mapou
hl. m. Prahy a bude splňovat požadavky na obsah odůII.

vodnění stanovené v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona
a ve vyhlášce. Obsah odůvodnění může být doplněn
s ohledem na průběh zpracování Metropolitního plánu
a potřebu uceleného a jednotného systému územního
plánování v Praze.
V měřítku 1 : 10 000 budou vydány výkresy:
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
V měřítku výkresu ploch a koridorů ZÚR hl. m. Prahy
nebo větším bude vydán:
Výkres širších vztahů

II. F. 5. | Počet vyhotovení Metropolitního plánu
Návrh územního plánu bude po dokončení předán
pořizovateli v předběžně stanoveném počtu, který
bude dle potřeby projednání a vydávání dokumentace
případně změněn (upřesněn podle aktuálních potřeb):
5 vyhotovení pro společné projednání o návrhu
Územního plánu hl. m. Prahy (§ 50 stavebního zákona)
5 vyhotovení pro řízení o Územním plánu hl. m. Prahy
(§ 52 odst. 1 stavebního zákona)
5 vyhotovení pro vydání Územního plánu hl. m. Prahy
(§ 53 odst. 1 stavebního zákona)
5 vyhotovení po vydání Územního plánu hl. m. Prahy
(§ 54 stavebního zákona)
Pro každý stupeň projednání návrhu budou předána
II. F.

rovněž digitální vyhotovení dokumentace pro možnost
zveřejnění návrhu na webových stránkách města ve
formátu *.pdf.

II. G.
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II. G. | Vymezení území řešeného územně plánovací dokumentací hl. m. Prahy
Jak je uvedeno v předchozím textu zadání, je jednou ze zásad pro pořízení nového Územního plánu
hl. m. Prahy požadavek na vytvoření uceleného, logického a vzájemně provázaného systému územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.
Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán) bude v souladu s § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona pořízen pro celé
správní území hlavního města Prahy, bude řešit koncepci území celého hlavního města v měřítku odpovídajícím
charakteru řešeného území, vydán bude v měřítku 1 : 10.000.
Následně pořízené územní plány pro vymezené části území hl. m. Prahy budou vydány v podrobnějším
měřítku, v souladu s § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona a vyhláškou.
K zajištění tohoto uceleného a jednotného systému územního plánování v hl. m. Praze Metropolitní plán prověří a vyznačí území, pro něž bude pro jejich specifickou polohu, význam, rozsah anebo nedostatečnou určitost
podmínek uspořádání nebo využití předepsán požadavek nebo stanovena podmínka pořízení územního plánu
pro vymezenou část území hl. m. Prahy ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Metropolitní
plán, zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a s přílohou č. 7 vyhlášky, bude kromě definice území, pro
která bude pořízen územní plán pro vymezenou část území hl. m. Prahy, stanovovat podmínky využití daného
území, umožňující příslušným stavebním úřadům rozhodovat o území v souladu se stavebním zákonem.
Tato dílčí území mohou být vymezena bez ohledu na hranice městských částí nebo hranice jednotlivých
katastrálních území, kritériem pro jejich vymezení bude shodný charakter problémů v území, které bude
nutné ověřit a řešit v podrobnějším měřítku, než je měřítko Metropolitního plánu. Předpokládá se, že půjde
zejména o rozsáhlejší území transformační a rozvojová nebo o území s potřebou stanovení podrobnějších
podmínek pro vymezení a uspořádání veřejných prostranství.
Třetí, doplňující úrovní územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy s nejpodrobnější regulací pak budou
regulační plány (požadavky na zpracování regulačních plánů jsou uvedeny v části II. D.).
K zajištění nezbytné přehlednosti, srozumitelnosti a vzájemné provázanosti systému jednotlivých úrovní
územně plánovacích dokumentací hl. m. Prahy vytvoří Metropolitní plán podmínky pro jednotný způsob
zpracování územně plánovací dokumentace Prahy.
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II. H. | Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
na udržitelný rozvoj území
Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody, uplatnil k návrhu zadání
II.

stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém
nevyloučil významný vliv Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na území evropsky významných
lokalit zařazených do soustavy Natura 2000.
Magistrát hl. m. Prahy, jako příslušný úřad, uplatnil k návrhu zadání stanovisko, ve kterém uvedl, že požaduje
zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na životní prostředí.
Na základě výše uvedených stanovisek bude zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj v úplném rozsahu dle přílohy č. 5 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Tzn., že bude obsahovat:
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v rozsahu podle přílohy stavebního zákona
(část A. dle vyhlášky),
Vyhodnocení vlivů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (část B. dle vyhlášky),
Vyhodnocení vlivů územního plánu dle částí C., D., E. a F. vyhlášky.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude zpracováno v podrobnosti odpovídající územnímu plánu
(podle s 43 odst. 3 stavebního zákona nesmí územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí).

II. H.

Poznámky:
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