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Účel příloh

ÚČEL PŘÍLOH
Přílohy jsou nedílnou součástí disertační práce. Doplňují text i obrázky práce, rozvádějí zkoumané
problémy do větší podrobnosti, předkládají jiný pohled na řešená témata, či uvádějí podrobnosti,
které není účelné zařazovat do hlavního textu. Zahrnují i podrobnější analýzy, ze kterých text práce
vychází.
Materiály zpracované primárně jako podklad pro tvorbu vlastních kapitol disertační práce obsahují
přílohy 4 - 11, sumarizující kompletní přehled pořízených použitelných i překonaných
urbanistických a územních studií a dalších podrobných územně plánovacích dokumentů.
Na ně navazuje příloha 12. Katalogové listy urbanistických a územních studií a příloha 13. Územní
studie požadované konceptem nového Územního plánu hl. m. Prahy. Doplňující informace potřebné
k objasnění širších souvislostí případové studie, která je součástí disertační práce, obsahuje příloha
14. Historický vývoj Smíchova. Podkladem pro závěry činěné v disertační práci je též příloha
16. Urbanistické soutěže, ale i příloha 18. Typické zadání územní studie a příloha 19. Obvyklý obsah
územní studie v Praze, na kterou přímo navazuje příloha 20. Tabulky porovnání vybraných studií.
Mezi přílohy podrobněji a do větší šíře rozvádějící text hlavní práce patří příloha 2. Definice pojmů
dle zákona, příloha 15. Systémy územního plánování v zahraničí, příloha 21. Využitelnost Územně
analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii a příloha 22. Tabulky k doporučené struktuře
územní studie.
Jako přílohy jsou zařazeny i přejaté materiály, které se vztahují k tématu práce, a pro ilustraci
a lepší orientaci v problematice je vhodné je uvést. Mezi převzaté materiály patří příloha 1. Vybrané
paragrafy ze stavebního řádu z roku 1889, příloha 3. Registrační list územní studie a příloha
17. Obvyklé zadání průzkumů a rozborů v Praze.
Pro každou zde uváděnou přílohu je proveden krátký popis objasňující její obsah, účel a metodiku
zpracování, a uveden odkaz, ke které části práce se příloha vztahuje. Zdroje i seznam zkratek jsou
uvedeny na konci vlastní disertační práce, seznamy a zdroje obrázků jsou zpracovány pro disertační
práci a pro její přílohy zvlášť.
Řazení příloh sleduje řazení kapitol disertační práce, tj. přílohy po sobě následují převážně podle
kapitol disertační práce, ke kterým se vztahují. Číslování příloh a kapitol práce si však vzájemně
neodpovídá, jelikož k některým kapitolám disertační práce se vztahuje více příloh, k některým
naopak žádná.
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1. Vybrané paragrafy ze stavebního řádu z roku 1889

1.

VYBRANÉ PARAGRAFY ZE STAVEBNÍHO
ŘÁDU Z ROKU 1889

První příloha obsahuje vybrané části Stavebního řádu daného zákonem č. 5. z. z. z 8. ledna 1889
pro království České vyjímajíc obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886 č. 40 z. z.
Stavební řád sice nebyl platný pro Prahu1, obsahuje však mnoho poučných i úsměvných ustanovení,
které se od pražského řádu příliš nelišily.
Vybrané paragrafy se týkají dokumentace blížící se dnešnímu regulačnímu plánu a vzdáleně též
územní studii, kromě popisu obsahu těchto plánů objasňují i způsob jejich projednání. Jsou uvedeny
i části, jež ilustrují dobové prostředí a zvyklosti při povolování staveb, podobné dnešním obecně
technickým požadavkům na výstavbu. Uvedené paragrafy představují pouze velmi stručný výběr
z celého stavebního řádu, dostupného díky Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR,
která jej vydala v reedici v roce 2007. Text je uveden doslovně, bez jazykových úprav, pouze
s eventuálním vypuštěním pasáží netýkajících se řešené problematiky.
Tato příloha se vztahuje ke 2. kapitole disertační práce, konkrétně k podkapitole 2.2 Stavební řády
z 80. a 90. let 19. století.

1.1

Motto

Rovněž buď přihlíženo k tomu, čeho vyhledává krasochuť, i může tedy stavební úřad odepříti také
povolení ke stavbě, kterou by náměstí, třída neb ulice patrně se zohyzdila.2

1.2

Část I. Ustanovení o plánech polohy

§ 1. Každé město, městečko a každá osada o sobě uzavřená mějž správné plány polohy, v něž
pojmouti se mají všechna náměstí, třídy, ulice a silnice, kde potřebí, stoky a potrubí i jejich niveau,
pak veškeré parcely pozemkové a stavební i s budovami na nich vystavěnými.
§ 2. Do těchto plánů budiž vkresleno veškeré regulování, které se právě provádí nebo které provésti
v době nejblíže příští se zamýšlí.
Při tom, jakož i při všem regulování pozdějším budiž vždy k poměrům místním hleděno a dokonale
vyhověno potřebám zdravotnictví, bezpečné a snadné chůze a jízdy a požadavkům v příčině
okrašlovací.
§ 4. Zdělání těchto plánů polohy náleží na obec, jíž se týče.
Plány tyto buďtež nejdéle do tří roků ode dne platnosti tohoto řádu stavebního3 po čtyři týdny
veřejně vyloženy a potom výboru obecnímu předloženy, aby o nich usnesení učinil.
Tyto plány polohy potvrzuje a o neshodách i sporech vzešlých mezi jednotlivými obcemi
za příčinou zdělání plánů těch rozhoduje okresní výbor, vyžádav si dříve úsudek c. k. politického
úřadu okresního, v druhé stolici pak výbor zemský, když byl prvé vyžádal si úsudek c. a k.
místodržitelství.
§ 5. Plány polohy, tímto způsobem schválené, platí pro veřejné silnice, ulice, náměstí v nich
upravené ohledně směru, polohy a niveau a nesmí při veškerém pozdějším provádění od upravení
v tomto trojím ohledu žádná odchylka se státi.
Kdyby tedy prodlením času na základě usnesení sboru obecních starších dotyčně výboru obecního
se zamýšlelo schválené plány polohy v tomto trojím ohledu změniti nebo je rozšířiti, mohlo
by se tak státi toliko způsobem v § 4. ustanoveným.
1

Praha měla stavební řád z roku 1886, který ovšem není takto komplexně dostupný.
Stavební řád daný zákonem z 8. ledna 1889 č. 5. z. z. pro království České vyjímajíc obce, pro které platí stavební řád ze dne 10. dubna 1886
č. 40. z. z., § 36.
3
Do 14. února 1892.
2
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1.3

Část II. a) O rozdělení pozemku na místa stavební

§ 10. Má-li se pozemek nějaký na místa stavební rozvrhnouti k tomu konci, aby posavádní části
města nebo místa opraveny nebo rozšířeny, nebo nové části takové založeny byly, potřebí jest
k rozvržení tomu vymoci sobě úřadní povolení dříve, nežli se podá žádost za povolení ke stavbě
budov jednotlivých.
K tomu konci mají ti, kdo žádají za rozdělení, rozdělení to vyznačiti ve zvláštním plánu situačním,
šetříce při tom průčelných čar, ustanovených ve schváleném plánu polohy, a kde posud plánu toho
není, schválených čar stavebních (§ 131.) a dlužno při tom zvláště dbáti toho, aby jednotlivá
staveniště určena byla v takové podobě a rozsáhlosti, by budovy, jež se mají na nich zříditi,
měly dostatečného světla a vzduchu.
§ 13. Při komisionálním zkoušení plánu rozdělovacího neb upravovacího budiž k tomu hleděno:
1. aby stavební místa měla takovou polohu a rozsáhlost, by se na nich vystavěti mohly budovy
účelné, vyhovující všem požadavkům v příčině světla a vzduchu;
2. aby navrhované třídy a ulice nové zakládaly se pokud možná v rovné čáře, aby měly spád
všemožně stejnoměrný a mírný;
3. aby šířka hlavních tříd v městech a městečkách nebyla menší 12 m, šířka pak tříd vedlejších
ne menší než 8 m;
ve vesnicích a v případech zvláštních může se výjimkou dovoliti, aby hlavní třídy měly 8 m,
vedlejší ulice 5 m zšíří;
4. aby kostely, školy a jiné budovy veřejné navrženy byly na příhodných širých místech a vždy
mimo obvod zaplavovaný;
5. pamatovati jest na to, aby voda bez překážky odtékati mohla, při tom však aby budovám
nemohla škody způsobiti, též aby stoky a svodnice se založily a lávky i mosty přes potoky
a příkopy se zřídily;
6. aby nová část města měla dostatek vody.
Jde-li o rozdělení objemnějších skupin pozemků, budiž zakázáno provádění staveb na části té,
jež ze zdravotních a jiných příčin veřejných zůstati má nezastavěna.
O tom, má-li nová ulice zastavěna býti celými řadami domů nebo domy se zahradami, rozhodne
úřad stavební v každém případu o sobě, maje při tom zřízení k okolnostem, jaké jsou.

1.4

Část II. b) O ustanovení stavební čáry a niveau pro všeliké
nové stavby, přístavby a přestavby, jež se mají prováděti
při veřejných třídách neb ulicích

§ 18. Chce-li kdo novou stavbu předsevzíti nebo něco přistavěti nebo přestavěti tam, kde se veřejně
chodí, opověz to ještě než podá žádost za povolení ke stavbě úřadu stavebnímu a přilož spolu plán
polohopisný ve dvojím výkresu, aby týž úřad mu dal věděti, v jaké čáře stavební a v jaké výšce
rovinné stavěti má.
Plán má v sobě, pokud se týče polohy, obsahovati, jaké bývaly hraniční čáry ulice nebo prostranství
(náměstí) s obou stran, a to v rozsáhlosti takové, aby se to srovnávalo s okolnostmi, jaké vždy právě
jsou, i s účelem upravení, jehož by po případě bylo třeba se domáhati; mimo to buďte v něm
poznamenány dělící čáry (hranice) mezi všemi nemovitostmi a jejich délky, a budiž také šířka ulice,
pod pravým úhlem měřená, v těch místech vytčena, kde se v ní státi má změna podstatná.
§ 20. Vyšetřená čára stavební a výška rovinná budiž úřadem stavebním vytyčena prvé, než se počne
stavěti, a budiž jí co nejpřísněji šetřeno. Čáry stavební a koty rovinné výšky buďte do plánů
vkresleny, v písemném vyřízení k pevným bodům vztaženy a zevrubně popsány.
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1.5

Část II. c) O postupování pozemku a náhradě

§ 22. Rozdělí-li se podle § 10. pozemky na staveniště, povinen jest ten, kdo za rozdělení žádal,
v době, kdy rozdělení počne se ve skutek uváděti, postoupiti obci k její žádosti zdarma a bez závad
takovou část svého pozemku, které jest zapotřebí pro ulice, jeho parcelovaný majetek protínající,
avšak zšíří nejvíce 12, dotyčně 8 metrů mimo ustanovenou čáru stavební.
...
Na obec pak náleží, aby dle postupu, jakým pozemky se zastavují, zařídila, čeho jinak bude třeba
k upravení nových ulic, též aby vystavěla hlavní stoku, s kterouž má podnikatel stavby náležitě
spojiti své stavení.
Rozdělují-li se rozsáhlejší prostory, zachováno budiž dosti místa na veřejná náměstí podle toho,
jak toho vyžaduji zájmy zdravotnictví nebo jiné veřejné ohledy. Pozemek k tomu potřebný, pokud
by převyšoval šířku 12, dotyčně 8 metrů, která se má podle prvního odstavce zdarma postoupiti
k ulici, popuštěn budiž obci od toho, kdo za rozdělení žádal, za přiměřenou náhradu. Budiž pak
hned prohlášeno, že na pozemku tom stavěti se nesmí.
...
§ 26. ... Otázce, jak se má čára stavební vésti a jaká plocha pozemku má býti postoupena, nelze
pořadem práva odporovati.

1.6

Část X. Které úřady povolány jsou k vykonávání řádu
stavebního

§ 131. Obecnímu zastupitelstvu všech obcí kromě Liberce vyhraženo jest:
...
2. stanovili čáru stavební, niveau a šíři ulic v mezech předpisů § 5., 6., 13. a 21.
3. dávati svolení k rozdělení pozemku na jednotlivá staveniště;
...
§ 135. Aby ti, kdož chtějí stavěti, nebyly v provedení úmyslu svého zdržováni, povinni jsou
úřadové, na něž náleží vykonávání řádu stavebního, ve všech záležitostech staveb se týkajících
co nejrychleji jednati a je s všemožným přispěním vyřizovati.
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2.

DEFINICE POJMŮ DLE ZÁKONA

Tato příloha doplňuje text stejnojmenné kapitoly 3 disertační práce o pojmy související s územní
studií. Definice zde uvedené se netýkají přímo územní studie, ale jsou důležité pro pochopení
vztahu tohoto dokumentu k ostatním územně plánovacím podkladům a dokumentacím. Pojmem
Zákon se v následujícím textu myslí stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.1 Územně analytické podklady
Územně analytické podklady (UAP) jsou novým nástrojem územního plánování. Zčásti navazují
na územně technické podklady dle starého stavebního zákona, jsou však obsáhlejší, mají pevně
daný obsah i strukturu a zajištěnu pravidelnou aktualizaci. Zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj
území, jsou podkladem pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
a pro rozhodování v území. Jejich pořízení je povinné.
Dle § 26 Zákona územně analytické podklady obsahují:
· zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,
· zjištění a vyhodnocení jeho hodnot,
· limity využití území (definovány jako omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných
zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních
předpisů nebo vyplývajících z vlastností území),
· zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území,
· zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území,
· určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.
Pořizovatelem územně analytických podkladů obce je obecní úřad obce s rozšířenou působností,
v Praze je jejich pořizovatelem Magistrát hl. m. Prahy - Odbor územního plánu (MHMP-OUP).
Pořizovatelem územně analytických podkladů kraje je krajský úřad, resp. Ministerstvo obrany
pro území vojenských újezdů, v Praze je jejich pořizovatelem opět MHMP-OUP. Územně
analytické podklady hl. m. Prahy jsou projednávány v příslušných magistrátních výborech.
Zpracovatelem Územně analytických podkladů hl. m. Prahy je Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Dle § 28 Zákona pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových
údajů o území a průzkumu území a každé 2 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci.
Pořizovatel je oprávněn územně analytické podklady poskytnout stavebním úřadům v rozsahu
potřebném pro výkon jejich působnosti, orgánům veřejné správy a organizacím jimi zřízeným
a poskytovateli údajů. Pořizovatel má rovněž povinnost zveřejnit územně analytické podklady
a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Územně analytické podklady jsou zpracovávány ve dvou úrovních, jako:
· územně analytické podklady obce,
· územně analytické podklady kraje.
Tyto dvě úrovně lze sloučit, v případě Prahy je tato možnost dána v § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb.
První UAP hl. m. Prahy byly zpracovány v říjnu 2007 jako UAP kraje Praha, aktuální Územně
analytické podklady hl. m. Prahy 2010 představují sloučený dokument na úrovni kraje i obce.
Stejně tomu bude i v případě aktualizace v roce 2012.
Územně analytické podklady obce jsou dle § 27 Zákona pořizovány pro celé správní území obce
v podrobnosti a rozsahu potřebném pro pořízení územních plánů a regulačních plánů. Územně
analytické podklady kraje jsou pořizovány pro celé území kraje v podrobnosti a rozsahu potřebném
pro pořízení zásad územního rozvoje. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010 jsou
zpracovány v podrobnosti územního plánu, některé jejich části i v podrobnosti větší.
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Při pořizování územně analytických podkladů jsou dle § 27 Zákona používány mj. informace
podávané tzv. poskytovateli údajů. Poskytovatelé jsou orgány veřejné správy, právnické osoby
zřízené orgánem veřejné správy a vlastníci dopravní a technické infrastruktury. Poskytovatelé nesou
odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost předaných informací. Forma předání jednotlivých
údajů je upravena v § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. V Praze je více než 80 poskytovatelů údajů.
Územně analytické podklady jsou dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. rozděleny do dvou základních
částí: podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu
a vývoje území, jeho hodnoty, limity využití území a záměry na provedení změn v území) a vlastní
rozbor udržitelného rozvoje území. Ten zahrnuje SWOT analýzy v tematickém členění, analýzu
vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje (životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti
společenství obyvatel) a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentech (vzájemné
střety záměrů, střety záměrů s limity využití území, urbanistické závady apod.).
Důležitou součástí materiálu je i grafická část, která prezentuje všechny zobrazitelné údaje
o území, které lze graficky vyjádřit. Povinné výkresy zahrnují:
· hodnoty území
· limity využití území
· záměry na provedení změn v území
· problémový výkres (výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích)
Kromě povinných výkresů lze zpracovat i další výkresy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy
2010 obsahují kromě 4 hlavních 20 dalších výkresů.
Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy 2010 včetně možnosti jejich využití pro tvorbu
územních studií se věnují kapitoly 14.1 a 14.2 disertační práce a Příloha 21. Využitelnost Územně
analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii.

2.2 Politika územního rozvoje
Politika územního rozvoje je novým celostátním nástrojem územního plánování, koordinuje
územně plánovací činnost krajů, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj. Dle § 32 Zákona stanoví
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje
rozvojové oblasti a rozvojové osy, vymezuje oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými
problémy mezinárodního a republikového významu, vymezuje plochy a koridory dopravní
a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu apod. Politiku územního
rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území republiky. Pro pořizování
konkrétních územních studií v Praze nemá velký význam.

2.3 Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentací (ÚPD) jsou dle Zákona:
· zásady územního rozvoje (ZUR),
· územní plán (ÚPn),
· regulační plán (RP).
Dle Důvodové zprávy k Zákonu stanovuje územně plánovací dokumentace směrnice pro navazující
rozhodování o změnách ve využívání území a o stavbách a koordinuje různé veřejné zájmy, které
chrání dotčené orgány4 svými stanovisky podle zvláštních předpisů.
4

Správní řád charakterizuje dotčený orgán jako orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon, a správní orgán a jiný orgán veřejné moci příslušný
k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu. Úkolem dotčeného orgánu je chránit veřejné zájmy
z jeho oblasti činnosti.
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Územně plánovací dokumentaci schvaluje zastupitelstvo obce, v Praze Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo se vyjadřuje ke všem fázím pořizování: rozhoduje o pořízení ÚPD, schvaluje
jednotlivé fáze pořizování od návrhu zadání až po výsledný návrh a rozhoduje o námitkách.
V některých fázích projednání vstupují do jednání rovněž dotčené orgány a veřejnost. O participaci
veřejnosti pojednává kapitola 11.5 Zapojení veřejnosti disertační práce a kapitola 2.8 této přílohy.
Územně plánovací dokumentace je vydávána ve formě opatření obecné povahy.

2.4 Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje určují strategii a koordinují
územně plánovací činnost obcí. Dle § 36 Zákona zásady územního rozvoje stanoví zejména
základní požadavky uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu
a stanoví požadavky na jejich využití, stanoví kriteria pro rozhodování o možných variantách nebo
alternativách změn v jejich využití, mohou vymezit i územní rezervy. Součástí zásad územního
rozvoje je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Zásady územního rozvoje se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné
povahy podle správního řádu. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
V předcházejícím stavebním zákoně rámcově odpovídal ZUR územní plán velkého územního celku.
Okamžikem, kdy zásady územního rozvoje nabudou účinnosti, územní plán velkého územního
celku a právní předpis, kterým byla vyhlášena jeho závazná část, pozbývá platnosti.
Dle § 36 Zákona mohou zásady územního rozvoje ve vybraných plochách nebo koridorech uložit
prověření změn jejich využití územní studií, nebo uložit pořízení a vydání regulačního plánu jako
podmínky pro rozhodování o změnách ve využití vybraných ploch nebo koridorů; v tomto případě
stanoví podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu.
Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahují ZUR textovou a grafickou část v měřítku 1 : 100 000,
v odůvodněných případech 1 : 50 000 nebo 1 : 200 000.
Pořizování zásad územního rozvoje zahrnuje následující etapy:
· zadání zásad územního rozvoje (pouze pro pořízení prvních zásad),
· projednání zadání zásad (zajišťuje krajský úřad),
· schválení zadání zásad (zastupitelstvem kraje),
· návrh zásad územního rozvoje (zpracovává krajský úřad),
· projednání návrhu na společném jednání s dotčenými orgány, MMR a sousedními kraji,
· vypracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území návrhu zásad (zpracovává
krajský úřad),
· projednání vyhodnocení (se zástupci ministerstev),
· posouzení Ministerstvem pro místní rozvoj,
· veřejné projednání (zajišťuje krajský úřad),
· návrh rozhodnutí o námitkách (zpracovává krajský úřad),
· návrh na vydání zásad územního rozvoje včetně odůvodnění (zpracovává krajský úřad),
· přezkoumání zastupitelstvem kraje,
· vydání zásad územního rozvoje formou opatření obecné povahy,
· zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje (předkládá krajský úřad zastupitelstvu kraje
ve lhůtě do dvou let od vydání),
· pořízení aktualizace zásad územního rozvoje (obdobným postupem jak je uvedeno výše).
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy byly vydány usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59
ze dne 17. 12. 2009 formou opatření obecné povahy č. 8/2009, pro rok 2012 se připravuje jejich
aktualizace.
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2.5 Územní plán
Územní plán stanoví:
· základní koncepci rozvoje území obce,
· ochranu jeho hodnot,
· plošné a prostorové uspořádání (urbanistická koncepce),
· uspořádání krajiny,
· koncepci veřejné infrastruktury,
· podmínky pro využití vymezených ploch a koridorů.
Územní plán vymezuje a stanoví podmínky pro využití následujících ploch a koridorů:
· zastavěné území, plochy a koridory,
· zastavitelné plochy,
· plochy určené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (plochy přestavby),
· plochy pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření,
· plochy pro územní rezervy.
Územní plán je pořizován pro celé území obce popř. pro celé území hlavního města Prahy.
Může být pořízen a vydán též pro vymezenou část území hlavního města Prahy, čehož však není
využito. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů, pro rozhodování v území,
zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
Územní plán (podobně jako ostatní územně plánovací dokumentace) oproti předchozí právní úpravě
obsahuje pouze závaznou část, nesmí obsahovat tzv. směrnou část (dříve v ÚPn HMP využívanou
např. pro prostorovou regulaci – kód míry využití území).
Dle § 43 Zákona územní plán může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn
jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku pro rozhodování
o změnách v území; v tomto případě stanoví podmínky pro jeho pořízení a pro jeho vydání, které
jsou zadáním regulačního plánu. Pořízení regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování
pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti, pokud nedojde k vydání regulačního plánu
do 2 let od podání úplné žádosti v souladu s právními předpisy a zadáním regulačního plánu. Zadání
územní studie nemůže být v územním plánu zahrnuto, jelikož je v kompetenci pořizovatele
a nikoliv zastupitelstva. Dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.5 by však měla být určena lhůta pro pořízení
územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti.
Dle starého stavebního zákona mohlo být od zpracování konceptu změny územního plánu upuštěno,
jestliže bylo řešení prověřeno veřejně projednanou urbanistickou studií6. Snaha zkrátit proces
pořizování změny územního plánu mohla být tedy jedním z motivů pro pořízení urbanistické studie.
Dle nového stavebního zákona se předpokládá zpracování konceptu územního plánu pouze
v odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu (na rozdíl od regulačního plánu
a zásad územního rozvoje, u kterých se koncept vůbec nezpracovává), připravovaná novela zákona
navrhuje koncept zrušit. Pokud při zadání změny územního plánu nejsou jasné možnosti využití
území, měl by být zpracován koncept změny. Ten může být nahrazen územní studií zpracovanou
před zadáním změny a použitou při formulaci zadání změny bez zpracování konceptu. Tento postup
připouští § 25 nového stavebního zákona, dle kterého územně plánovací podklady, mezi něž územní
studie patří, slouží mj. jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn.
Studie jako podklad pro zpracování změny územního plánu je v posledních letech požadována
poměrně často, málokdy však jde o územní studii. Častěji jsou používány studie pořizované žadateli
o změnu, které nemusí být při zpracování změny zcela respektovány.
5
6

příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., část I Obsah územního plánu, bod (2) písmeno b).
viz § 21 odst. 6 zákona č. 50/1976 ve znění pozdějších změn.
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Pořizování územního plánu zahrnuje následující etapy:
· návrh na pořízení územního plánu (může podat zastupitelstvo obce z vlastního podnětu
nebo na návrh orgánu veřejné správy, občana, fyzické nebo právnické osoby, která má
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce),
· posouzení obsahové náležitosti návrhu na pořízení (pořizovatel, tedy obecní úřad
s rozšířenou působností, v Praze Magistrát hl. m. Prahy - Odbor územního plánu),
· rozhodnutí o pořízení územního plánu (zastupitelstvo obce),
· návrh zadání územního plánu (zpracovává pořizovatel),
· vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí a zaslání dotčeným orgánům a sousedním
obcím (povinnost veřejného projednání však není stanovena),
· vyhodnocení uplatněných požadavků a podnětů, včetně požadavku na vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí (zpracovává pořizovatel),
· úprava návrhu zadání podle námitek a připomínek (zpracovává pořizovatel),
· předložení návrhu zadání zastupitelstvu obce ke schválení (pořizovatel),
· zpracování konceptu územního plánu, pokud to zastupitelstvo obce nebo dotčený orgán
uloží v zadání (zajišťuje pořizovatel),
· vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území7 (zajišťuje pořizovatel, projednává Rada obcí
pro udržitelný rozvoj území, v Praze není zřízena),
· vystavení konceptu po dobu 30 dnů,
· veřejné projednání konceptu spojené s výkladem,
· návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu včetně návrhu rozhodnutí
o výběru výsledné varianty řešení a odůvodnění, které obsahuje zejména vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území či vyhodnocení souladu se stanovisky a vyhodnocení zohlednění
námitek a připomínek (zpracovává pořizovatel),
· schválení pokynů pro zpracování návrhu územního plánu (zastupitelstvo obce),
· návrh územního plánu8 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, pokud nebylo
součástí konceptu nebo pokud je v zadání požadováno jeho vypracování (zajišťuje
pořizovatel),
· společné jednání k návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí
a sousedními obcemi,
· posouzení návrhu krajským úřadem (předkládá pořizovatel se zprávou o jeho projednání),
· veřejné projednání návrhu územního plánu,
· návrh rozhodnutí o námitkách (zpracovává pořizovatel),
· případná úprava návrhu územního plánu na základě projednání, při přepracování návrhu
nové pokyny pro zpracování návrhu územního plánu včetně jejich schválení zastupitelstvem
obce, nové veřejné projednání (zpracovává a zajišťuje pořizovatel),
· přezkum návrhu územního plánu (pořizovatel),
· předložení návrhu územního plánu zastupitelstvu obce včetně odůvodnění (zajišťuje
pořizovatel),
· přezkoumání návrhu územního plánu (zastupitelstvo obce),
· vydání územního plánu (zastupitelstvo obce),
· konzultace zprávy o uplatňování územního plánu s krajským úřadem a dotčenými orgány
(zajišťuje pořizovatel),
· předložení zprávy o uplatňování územního plánu (předkládá pořizovatel zastupitelstvu
obce do čtyř let od vydání).

7
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, resp. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, není součástí návrhu územního plánu,
pokud bylo součástí konceptu, nebo pokud zadání neobsahuje požadavek na jeho zpracování.
8
Zpracovává se na základě schváleného zadání územního plánu nebo pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, pokud byl zpracován koncept
územního plánu.
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Při pořizování změn pořizovatel postupuje obdobně jako při pořízení nového územního plánu.
Dle § 57 Zákona je možno v odůvodněných případech na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
spojit pořízení územního plánu a regulačního plánu. Toto projednání ale musí splňovat požadavky
pro projednání územního plánu i regulačního plánu.
Vyhláška č. 500/2006 Sb. definuje obsah zadání územního plánu, zprávy o projednání návrhu
územního plánu, zprávy o uplatňování územního plánu i vlastního územního plánu. Ten je dělen
na část textovou a grafickou, výkresy se zpracovávají a vydávají v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10 000.
Územní plán hl. m. Prahy je zpracován v základním měřítku 1 : 10 000, některé výkresy, resp.
schémata v měřítku 1 : 25 000.
Ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, jsou vyjmenovány
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití. Tyto plochy lze dále členit a ve zvlášť
odůvodněných případech lze stanovit i plochy s jiným způsobem využití.
V Praze v současné době platí Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy z roku 1999 ve znění
(mnoha) pozdějších změn a úprav. Zároveň se připravuje nový územní plán.

2.6 Regulační plán
Dle § 61 Zákona regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků,
pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území
a pro vytváření příznivého životního prostředí. Dále dle § 61 regulační plán nahrazuje v řešené
ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační
plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území. Regulační plán může nahradit plán
společných zařízení komplexních pozemkových úprav podle zvláštního právního předpisu.
Dle Důvodové zprávy k Zákonu regulační plán vždy nahrazuje územní rozhodnutí ve věci
vymezení pozemků, ve věci stanovení jejich využití a pro stanovení podmínek staveb veřejné
infrastruktury a veřejně prospěšných opatření. Regulační plán je pořizován jako skupinové územní
rozhodnutí, pořízení regulačního plánu nahradí další územní rozhodnutí v rozsahu stanoveném
při jeho vydání.
Dle § 57 Zákona je v odůvodněných případech možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit
pořízení územního plánu a regulačního plánu. Dle § 70 Zákona může zastupitelstvo rozhodnout
o souběžném pořízení a vydání regulačního plánu z podnětu a změny územního plánu vyvolané
tímto regulačním plánem. Podle § 43 Zákona může územní plán ve vybraných plochách
a koridorech uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu
jako podmínku pro rozhodování o změnách v území; v tomto případě stanoví podmínky pro jeho
pořízení a pro jeho vydání, které jsou zadáním regulačního plánu.
Podle § 62 Zákona se regulační plán vydává z podnětu nebo na žádost. Vydává se vždy formou
opatření obecné povahy.
O pořízení regulačního plánu z podnětu dle § 62-64 Zákona rozhoduje příslušné zastupitelstvo
v samostatné působnosti. Není-li schváleno zadání současně v zásadách územního rozvoje nebo
v územním plánu, schvaluje příslušné zastupitelstvo v samostatné působnosti rovněž zadání
regulačního plánu.
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Postup pořízení regulačního plánu z podnětu:
· podání podnětu příslušné obci obsahujícího identifikační údaje, návrh zadání RP
a výčet územních rozhodnutí, které má RP nahradit,
· příslušné zastupitelstvo rozhodne o pořízení RP,
· zastupitelstvo předá upravený návrh zadání pořizovateli,
· pořizovatel vystaví návrh zadání po dobu minimálně 15 dnů k veřejnému nahlédnutí
a zašle jej dotčeným orgánům,
· každý může uplatnit ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění požadavky na obsah zadání,
· na základě uplatněných požadavků pořizovatel upraví návrh zadání,
· pořizovatel předloží upravený návrh zadání spolu s vyhodnocením uplatněných požadavků
příslušnému zastupitelstvu,
· zastupitelstvo schválí zadání, není-li zadání součástí vydané ÚPD,
· pořizovatel zajistí zpracování návrhu regulačního plánu, včetně
o údajů o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
o dokumentace vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud tak stanoví zvláštní
právní předpis,
o posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud
orgán ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání takovýto vliv nevyloučil,
· pořizovatel oznámí místo a dobu konání společného jednání o návrhu regulačního plánu
dotčeným orgánům a obci nejméně 15 dnů předem, dotčené orgány vyzve k uplatnění
stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání.
Následné řízení o regulačním plánu je společné pro RP z podnětu i na žádost, viz dále.
Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak zásady
územního rozvoje nebo územní plán, a je-li jejich součástí zadání regulačního plánu. Dle § 63
Zákona při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, mapové
podklady a označení řešené plochy tabulí žadatel.
Dle § 66 žadatel o vydání regulačního plánu může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb,
které jsou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem
a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací (dohoda o parcelaci).
Obec nebo kraj mohou podmínit vydání regulačního plánu uzavřením smlouvy o spoluúčasti
žadatele na vybudování nové nebo na úpravách stávající veřejné infrastruktury (plánovací smlouva).
Při pořizování regulačního plánu na žádost žadatel předkládá žádost o vydání regulačního plánu,
která obsahuje
· identifikační údaje,
· výčet územních rozhodnutí, které má RP nahradit,
· návrh regulačního plánu projednaný s dotčenými orgány a upravený dle jejich stanovisek,
· stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí,
· posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
· vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
· údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
· doklady prokazující vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést
stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, anebo souhlas vlastníků
pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci,
· návrh plánovací smlouvy.
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Pořizovatel posoudí úplnost podané žádosti, vzájemný soulad předložených stanovisek a zajistí
řešení případných rozporů. Současně zajistí předložení návrhu plánovací smlouvy příslušnému
zastupitelstvu ke schválení. Následné řízení o regulačním plánu je společné pro regulační plán
z podnětu i na žádost.
Řízení o regulačním plánu projednaném s dotčenými orgány probíhá dle shodného schématu
pro regulační plán z podnětu i na žádost:
· označení dotčené plochy tabulí s informacemi o RP (pořizovatel či žadatel),
· výzva o konání veřejného projednání dotčeným orgánům a obci,
· vystavení návrhu RP k veřejnému nahlédnutí,
· shromáždění námitek a připomínek k návrhu RP,
· veřejné projednání,
· úprava návrhu na základě připomínek a námitek,
· při podstatné úpravě návrhu nové veřejné projednání,
· přezkum souladu návrhu RP s vydanou ÚPD, stanovisky dotčených orgánů, zákonem apod.,
· předložení návrhu na vydání RP příslušnému zastupitelstvu spolu s odůvodněním,
příp. i s plánovací smlouvou (dojde-li pořizovatel k závěru, že návrh regulačního plánu
je v rozporu s veřejnými zájmy, předloží návrh na jeho zamítnutí),
· vydání regulačního plánu (zajišťuje zastupitelstvo).
Na rozdíl od starého stavebního zákona, nový stavební zákon již nepočítá s konceptem regulačního
plánu (oproti územnímu plánu, kde je možnost konceptu stále ještě zachována).
Dle § 71 Zákona regulační plán pořízený na žádost platí 3 roky ode dne nabytí jeho účinnosti,
není-li v něm stanovena lhůta delší. Regulační plán pořízený na žádost pozbývá platnosti, nebyla-li
ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné rozhodnutí…,
nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací
řízení zastaveno nebo žádost zamítnuta po uplynutí lhůty jeho platnosti. Regulační plán pořízený
na žádost lze měnit na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj plynoucí. Regulační plán
z podnětu lze měnit z podnětu zastupitelstva.
Vyhláška č. 500/2006 Sb. určuje náležitosti podnětu k pořízení regulačního plánu, žádosti o vydání
regulačního plánu, dohody o parcelaci, návrhu plánovací smlouvy i návrhu regulačního plánu.
Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část plus odůvodnění. Výkresy se zpracovávají
zpravidla v měřítku 1 : 1000, případně 1 : 500.
Dle této vyhlášky textová část regulačního plánu obsahuje vždy mj.:
· podmínky pro vymezení a využití pozemků,
· podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
· podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území, vytváření příznivého životního prostředí
a ochranu veřejného zdraví,
· vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,
· výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.
Textová část regulačního plánu dle rozsahu jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje:
· druh a účel umísťovaných staveb,
· podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb
veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území (například
uliční a stavební čáry, podlažnost, výšku zástavby, objemy a tvary zástavby, intenzitu
využití pozemků),
· podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
· podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,
· stanovení pořadí změn v území (etapizaci).
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Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy:
· hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky
vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,
· výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Grafická část regulačního plánu podle rozsahu jím nahrazovaných ÚR mj. dále obsahuje:
· jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou
zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu, pozemky územních rezerv a hranice zastavěného území a ochranných pásem,
· výkres pořadí změn v území (etapizace).
V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb
a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat
v samostatných výkresech.
Regulační plány pořízené nebo pořizované v současné době v Praze jsou popsány v kapitole
4.1 Regulační plány v Praze disertační práce a blíže specifikovány v Příloze 5.

2.7 Orgány územního plánování
Dle § 6 Zákona pořizuje územní plán obce, regulační plán pro území obce, územně plánovací
podklady a další dokumenty obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze je to MHMP-OUP.
O pořízení územního a regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti.
Zastupitelstvo obce, v Praze Zastupitelstvo hl. m. Prahy, rovněž schvaluje zadání, případně pokyny
pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace a vydává územní i regulační plán.
Dle § 7 Zákona krajský úřad pořizuje zásady územního rozvoje a územně plánovací podklady.
Zastupitelstvo kraje (v Praze Zastupitelstvo hl. m. Prahy) vydává v samostatné působnosti zásady
územního rozvoje a schvaluje zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu ZUR.

2.8 Participace veřejnosti a vlastníků nemovitostí
Oprávněné osoby mohou podat podnět k pořízení územně plánovací dokumentace (zásady
územního rozvoje, územní plán, regulační plán), ale o jejím pořízení rozhoduje orgán, který bude
územně plánovací dokumentaci schvalovat, tj. v Praze Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Pořizovatel poté, co je rozhodnuto o zpracování územně plánovací dokumentace, vypracuje návrh
zadání ÚPD a zajistí jeho zveřejnění. Již v procesu zadání může každý, tedy i vlastníci pozemků
a staveb podat svoje připomínky k zadání. Poté, co je zpracován návrh (popř. také koncept) územně
plánovací dokumentace, mohou vlastníci pozemků a staveb i k němu podat své námitky. K těmto
námitkám se poté vyjádří dotčené orgány. Pořizovatel vyhodnotí závěry, které projednáním vznikly,
a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách. Návrh poté předloží orgánu, který bude územně plánovací
dokumentaci schvalovat, který po projednání návrh buďto vydá nebo vrátí k novému projednání
nebo zamítne. Veřejnost má možnost při projednávání návrhu zadání územně plánovací
dokumentace, případně konceptu ÚPD, uplatnit svoje podněty a návrhy, při projednávání návrhu
územně plánovací dokumentace může uplatnit své připomínky.
Dle § 23 Zákona veřejnost může dle nového stavebního zákona zastupovat i zmocněný zástupce
veřejnosti, který zastupuje minimálně 200 občanů (při velikosti obce nad 2000 obyvatel)
uplatňujících věcně shodnou připomínku k návrhu. Zástupce veřejnosti je oprávněn zúčastňovat se
dílčích jednání při pořizování územně plánovací dokumentace, je účastníkem řízení o návrhu zásad
územního rozvoje, o návrhu územního plánu a o vydání regulačního plánu. Občanská sdružení
mohou vstupovat do procesu územního plánování jako zástupce veřejnosti, pokud mají registraci
Ministerstva vnitra a mají jako předmět činnosti zapsáno územní plánování, podpora výstavby,
ochrana životního prostředí nebo ochrana kulturního dědictví nebo jiný obdobný účel.
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2.9 Přechodná ustanovení zákona
Dle § 185 Zákona pořídí pro své správní území úřad územního plánování územně analytické
podklady do 24 měsíců a krajský úřad do 30 měsíců po nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebudou-li
územně analytické podklady pořízeny, bude pořízení územně plánovací dokumentace vždy
zahrnovat i zpracování průzkumů a rozborů řešeného území v rozsahu odpovídajícím územně
analytickým podkladům. Praha má v současné době zpracovány UAP jak pro úroveň obce,
tak i pro úroveň kraje. Obě tyto úrovně jsou v dokumentu Územně analytické podklady hl. m. Prahy
2010 v souladu s § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. sloučeny do jednoho dokumentu.
Dle § 187 Zákona územně plánovací dokumentace schválená přede dnem 1. července 1992 pozbývá
platnosti nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. V Praze se tento paragraf netýká
žádné dokumentace.
Dle § 188 Zákona územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce
a regulační plán, schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle tohoto zákona
upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.
Obecně závazné vyhlášky, jimiž byla vymezena závazná část územně plánovací dokumentace
sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce nebo regulačního plánu, se pro účely Zákona
považují za opatření obecné povahy.
Předpokládá se, že v Praze bude v této době již vydán nový územní plán a toto ustanovení se proto
nevyužije. Územní plán zóny Anenská, užívaný jako regulační plán pro oblast 18 ha v centru města,
pravděpodobně nebude podle nového stavebního zákona upraven a pozbude platnosti.
Dle § 188a Zákona na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní
plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby
vydání územního plánu, nejpozději však do 31. prosince 2015, umisťovat v nezastavěném území
kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také...stavby podle urbanistické
studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence
územně plánovací činnost… Tyto stavby lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce…
Tento paragraf by se hl. m. Prahy neměl týkat, jelikož lze předpokládat, že pro celé územní Prahy
bude i nadále platit současný územní plán (1999), resp. nový územní plán.

2.10 Připravovaná novela stavebního zákona
Novela přináší mnoho změn jak v části o územním plánování, tak i v části stavebního řádu. Změny
v postupu projednání se týkají jak zásad územního rozvoje, tak i územního a regulačního plánu.
Územní plán, resp. zásady územního rozvoje, mohou i nadále ve vybraných plochách a koridorech
uložit prověření změn jejich využití územní studií nebo pořízení regulačního plánu jako podmínku
pro rozhodování o změnách v území, nově však musí kromě zadání tohoto RP stanovit i lhůtu
pro vydání regulačního plánu, resp. lhůtu pro schválení územní studie. Podmínka pro stanovení
lhůty pro pořízení územní studie je obsažena již dnes v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v části
obsah územního plánu, v textu zákona však zmíněna nebyla. Novela by měla tento nedostatek
odstranit.
Pořízení regulačního plánu jako podmínka pro rozhodování zaniká marným uplynutím lhůty
pro jeho vydání nebo pokud nedojde k vydání regulačního plánu do 2 let od podání úplné žádosti.
Pořízení územní studie jako podmínka pro rozhodování pozbývá platnosti marným uplynutím lhůty
pro její schválení a zapsání do evidence územně plánovací činnosti.
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Zásadní změna byla provedena v procesu pořizování územního plánu, kde byl zcela zrušen jeho
koncept. Ten byl nahrazen možností uložit v zadání zpracování variantního řešení návrhu územního
plánu.
Pokud návrh územního plánu obsahuje varianty řešení, dotčený orgán nejvýhodnější variantu
nevybírá, ale uplatňuje ve svém stanovisku podmínky ke každé variantě samostatně. Pořizovatel
na základě vyhodnocení výsledků projednání předloží zastupitelstvu ke schválení výběr
nejvhodnější varianty, který může obsahovat i podmínky k její úpravě.
Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné zpracovat nový návrh
územního plánu, zpracuje návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, které jsou změnou
zadání územního plánu.
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3. Registrační list územní studie

3.

REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍ STUDIE

Registrační list územní studie je standardizovaný formulář uvedený ve vyhlášce č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, jako příloha č. 14. Slouží k jednotné evidenci územních studií, u kterých
pořizovatel schválil možnost jejich využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu
územně plánovací dokumentace.
Takto schválené územní studie by měly být zapsány do evidence územně plánovací činnosti vedené
Ústavem územního rozvoje v Brně, dostupné na adrese http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp.

Registrační list územní studie9
Název:
…………....................................................................................................................................
Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území)
číslo (kód): .......................................……...................................................................................
Pořizovatel: .................................................................................................................................
Zhotovitel · jméno a příjmení nebo obchodní firma: ....................….………............................
· identifikační číslo: ................………………………….……...........................…..
Projektant · jméno a příjmení: ...……………………………………………………..………...
· číslo autorizace: ........................................................……………………………..
Etapy
Zadání
Možnost využití
Ověření aktuálnosti
Ukončení možnosti
využití

Akce
předání zhotoviteli
schválení10
potvrzení
schválení

Použitá technologie zpracování: .............................
Měřítko hlavního výkresu: ......................................
Dokumentace je přístupná na webové adrese:
..................................................................................

9

§ 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
§ 30 odst. 4 stavebního zákona.

10
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Datum

Poznámka

Záznam proveden dne: .…………….…
Zaznamenal(a): .............………………
telefon: …........................…......………
e-mail: ….......................………………

4. Územně plánovací příprava v Praze

4.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PŘÍPRAVA V PRAZE

Přehledné schéma k tabulkám v přílohách 5 až 8 a 10, zachycující použitelné či perspektivní
regulační plány, urbanistické a územní studie, zastavovací podmínky a další podkladové materiály.
Zdrojem jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010. Tato příloha doplňuje text disertační
práce, kapitoly 4: Podrobnější územně plánovací dokumentace a podklady v Praze.
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5. Regulační plány

5.

REGULAČNÍ PLÁNY

Příloha podává přehled o aktuálně platných a připravovaných podrobných územně plánovacích
dokumentacích v Praze – regulačních plánech, případně jim odpovídajících územních plánech zón.
Doplňuje základní informace z kapitoly 4.1 Regulační plány v Praze disertační práce.
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6. Studie připravené pro zápis do evidence územně plánovací činnosti

6.

STUDIE PŘIPRAVENÉ PRO ZÁPIS DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Příloha podává přehled o urbanistických a územních studiích, které mají závěrečný protokol, resp.
celkové vyhodnocení, projednané s příslušnou městskou částí a většina jejich řešení není překonána
vývojem v území, a jsou tudíž použitelné jako podklad pro rozhodování v území. Příloha doplňuje
základní informace z kapitoly 4.2 disertační práce.
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7. Studie s perspektivou zápisu do evidence územně plánovací činnosti

7.

STUDIE S PERSPEKTIVOU ZÁPISU DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Příloha podává přehled o urbanistických a územních studiích, které mají zpracován závěrečný
protokol či celkové vyhodnocení, návrh nebo čistopis, ovšem zatím nejsou projednány s příslušnou
městskou částí, a většina jejich řešení není překonána vývojem v území. Jsou tudíž použitelné
jako podklad pro rozhodování v území. Příloha doplňuje základní informace z kapitoly 4.2
disertační práce.
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8. Studie bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti

8.

STUDIE BEZ PERSPEKTIVY ZÁPISU DO
EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Příloha podává přehled o urbanistických a územních studiích, které mají zpracován závěrečný
protokol či celkové vyhodnocení, návrh nebo čistopis, a jejichž část již byla vývojem v území
překonána, ale část je doposud použitelná pro rozhodování v území. Příloha doplňuje základní
informace z kapitoly 4.2 disertační práce.
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9. Překonané urbanistické studie a regulační plány

9.

PŘEKONANÉ URBANISTICKÉ STUDIE
A REGULAČNÍ PLÁNY

Příloha představuje výběr urbanistických studií (US), dopravně-urbanistických studií (DUS),
regulačních plánů (RP), územních plánů zón (ÚPz) a lokalizačních studií (LS), jejichž řešení
je z velké části překonáno a nejsou tak již použitelné jako podklad pro rozhodování v území.
Doplňuje základní informace z kapitoly 4 disertační práce.
Název

Druh Číslo Zpracovatel

Barrandov

US

Bohdalec - Slatiny
Bohnice
Břevnovská radiála

US
US
US

312

Bubny - Zátory

US

604

City
Čakovice
Černý Most - sever
Dolní Chabry
Dolní Počernice - jih
Dopravní analýza
Holešovice
Hájek - Dolní Libeň

RP
116
US
US
US
US
204
DUS 643

Hodkovičky - V náklích
Horní Libeň
Jižní město - Bulvár

US
US
ÚPZ

404

IVAN PLICKA
STUDIO

Klánovice
Klánovice sever

US
US

252

UNITED ARCHITECT
STUDIO s.r.o.

Kyje - Praha 14
Letňany - západ
Libeň - Vysočany
Lipence
Lokalizační studie
hromadných garáží
Lysolaje
Maniny - centrum
Masarykovo nádraží Florenc
Modřany - Baba II
Modřany - Na Beránku
Nebušice - severozápad

US
US
US
US
LS

US
US
US

631

Nedvězí

US

313

Nová Ves
PRAK

US
523
DUS 644

Pražská tržnice

US

US

P+R

Agora Studio, Ing. arch.
Ivan Kaplan
BM-CAAD studio s.r.o.

Koncept Návrh Čistopis

Závěr.
protokol

IX.97
XII.02

III.05
X.96

645

239

VHE a spol. arch.
kancelář s.r.o.
FNA atelier Ing. arch.
František Novotný
UAD studio spol. s r.o.

UAD studio spol. s r.o.
GREBNER projekt a
inžen. kancelář s.r.o.
SAH - Ing. arch.
Ladislav Schejbal

XI.02
VIII.03

2007

XI.00
V.97
XI.96
I.98
10/2002

XI.99
XI.02
XI.02

VII.98
X.99
XI.00
XI.96
XII.07
II.01
III.99
II.97
I.98
900

US
US
DUS 124

646

VHE a spol. arch.
kancelář s.r.o.

III.02

V.04
IX.96
II.99

SUDOP

VIII.05

VHE a spol. arch.
kancelář s.r.o
Doc. Ing. arch. Luboš
Doutlík
BM-CAAD studio s r.o.
METROPROJEKT
Praha a.s.
FNA atelier, Ing. arch.
František Novotný
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XI.01
2001
X.00

I.03

X.01
V.01

XI.95
IX.98
II.02
2001

9. Překonané urbanistické studie a regulační plány
Prosek centrum - Starý
Prosek
PVA Výstaviště Letňany
Radlická radiála
Rekreační areál Velká
Chuchle - Radotín
SJM
Smíchov - střed
Staré Malešice Rybníčky
Staré Modřany centrum
Střížkov
Technologický park
Praha
Troja - Bubeneč

US

Troja - Podhoří
Vinohrady
Vinohrady I
Vinohrady I, II, III zeleň, majetkopr. vztahy
Vinohrady II
Vinohrady III
Výstavní areál Letňany Kbely
Západní Město
Zbraslav - Lahovice
Zličín - Sobín
Žižkov - Malešická

IV.96

US
DUS 513
US
518

V.00
Satra spol. s r.o.
Atelier Dům a Město

RP
US
US

123

US

419

MAT PROJEKT

US
US

238

ARX - arch. atelier

US

647

Arch. studio Hysek spol.
s r.o.

US
RP
RP
RP

113
113
115

ATELIER AUREA s.r.o.
ATELIER AUREA s.r.o.
Geoline, Ing. Šimčíková

114
115

ATELIER AUREA s.r.o.
ATELIER AUREA s.r.o.

RP
RP
US
US
US
US
US

VI.03
XI.02

Satra spol. s r.o.

V.04
X.98
VI.97
XII.00
XI.02

XI.05
V.98

V.05

IV.06
III.98
X.03
XI.00

VI.02
X.01
XI.99
X.00
VI.00

542
304

BM-CAAD studio s.r.o.
Studio ARX arch. atelier
UAD studio s.r.o.,
Ing. arch. Pavel Šváb

CELKEM 54 studií a regulačních plánů
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IX.04
1998

Ano
1999

10. Ostatní podkladové materiály v Praze

10. OSTATNÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY
V PRAZE
Příloha prezentuje aktuální přehled zastavovacích podmínek a ověřovacích studií, zpracovaných
Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Seznam odpovídá Územně analytickým podkladům hl. m. Prahy
2010. Příloha doplňuje základní informace z kapitoly 4.3 disertační práce.

10.1 Zastavovací podmínky
Zastavovací podmínky, které mají zpracován závěrečný protokol a lze je použít jako podklad
pro rozhodování v území.
Číslo Název
1
Štvanice
2
Vodní svět Praha 13
3
Kyje - Kyjský rybník
4
Hrdlořezy - Za mosty
5
Prosek - Amerika
6
Vinoř - Telčická
7
Vinoř - Štěpánovská
8
Ve Střešovičkách
9
Zenklova - Františka Kadlece
10
Vinoř - U Vinořského zámku
11
Běchovice - východ
12
Střelničná
13
Přední Kopanina
CELKEM

Zpracováno Rozloha v ha
10. 1999
28,0
04. 2000
12,6
03. 2002
5,0
05. 2004
13,3
04. 2005
13,6
05. 2006
1,0
05. 2006
3,1
06. 2006
0,2
07. 2006
4,1
09. 2006
5,6
09. 2006
29,0
02. 2007
9,8
04. 2007
20,1
145,4

10.2 Ověřovací studie
Ověřovací studie nebo zastavovací podmínky bez závěrečného protokolu, zpracované Útvarem
rozvoje hl. m. Prahy, které lze použít jako podklad pro rozhodování v území.
Číslo Název
1
Dopravně - urbanistická studie tramvajové trati
Podbaba - Suchdol
2
Urbanistická analýza prostoru „Velká skála“
Troja - Kobylisy
3
Zastavovací podmínky P+R Zličín
4
Zastavovací podmínky Radotín - centrum
5
Zastavovací podmínky Lahovská
6
Zastavovací podmínky Satalice - Radiovka
CELKEM
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Zpracováno Rozloha v ha
06. 2006
65,9
03. 2007

114,9

04.
08.
08.
08.

20,1
15,0
20,2
39,9
276,0

2007
2007
2007
2007

11. Překonané zastavovací podmínky

11. PŘEKONANÉ ZASTAVOVACÍ PODMÍNKY
Příloha zahrnuje dříve zpracované zastavovací podmínky, jejichž řešení je již překonáno a nelze
je použít při rozhodování o území. Dokumenty jsou řazeny dle data zpracování. Tabulka doplňuje
základní informace z kapitoly 4.3 disertační práce.
Číslo
1.
2.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lokalita
Vypich
Nákladové nádraží
Vítězné náměstí
Vítězné náměstí - aktualizace
Bohnice - Lodžská, Rokossovského, K Pazderkám
Břevnov - Bělohorská
Hořejší nábřeží
Jinonice - U kříže
Souběžná I. - Souběžná II.
Holečkova - Švédská
Velká skála
Karlovo nám. - Resslova
Na Slupi - Horská
Vysočany - centrum
Nové Butovice - Petržílkova ul., Sluneční náměstí
Broumarská - Vajgarská
Ohrada
Běchovice centrum - jih
Těšnov
Žluté lázně
Bohnice
Ulice 28. října, č. p. 28
Čakovice - Stará náves
Spálená, Purkyňova, Vladislavova
Václavské náměstí, Panská, V Cípu, Jindřišská
Rohanské nábřeží - Pobřežní - Negrelliho viadukt
Těšnov (č. parc. 887/2 a 234/2 v k. ú. Karlín)
Opatov, Rajská zahrada
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Zpracování
7 1994
10 1994
4 1995
11 1999
10 1995
11 1995
11 1995
11 1995
11 1995
1 1996
10 1996
1 1997
1 1997
1 1997
6 1997
8 1997
11 1997
2 1998
3 1998
6 1998
1 1999
12 2000
1 2001
11 2001
2 2002
3 2002
5 2002
2 2003

12. Katalogové listy územních studií

12. KATALOGOVÉ LISTY URBANISTICKÝCH
A ÚZEMNÍCH STUDIÍ
Příloha obsahuje podrobnější údaje o vybraných urbanistických a územních studiích pořízených
v posledních letech v Praze. Jde o studie připravené k zápisu, s perspektivou i bez perspektivy
zápisu do evidence územně plánovací činnosti, tedy všechny alespoň částečně využitelné
urbanistické a územní studie. Studie překonané zde zařazeny nejsou, jelikož je nelze použít
pro rozhodování v území ani částečně.
Jednotlivé studie jsou zpracovány formou katalogových listů, které umožňují rychlé základní
porovnání jejich parametrů i způsobu zpracování. Pro každou studii jsou uvedeny následující údaje
vycházející z registračního listu územní studie:
· poloha v Praze na schematické mapce
· řešené území (katastrální území)
· rozloha řešeného území
· stav studie (připravena k zápisu, perspektiva zápisu, bez perspektivy zápisu)
· zhotovitel (firma zastřešující řešení)
· projektant (oprávněná osoba ke zpracování dokumentu)
· pořizovatel
· fáze studie (průzkumy a rozbory, koncept, návrh, doplněk, čistopis, dokumentace
k závěrečnému protokolu)
· datum zpracování prezentované fáze studie
· měřítko hlavního (prezentovaného) výkresu
· číslo (kód) studie
Vzhledem k tomu, že v Praze není v evidenci územně plánovací činnosti zapsána ani jedna studie,
nejsou k dispozici ani registrační listy. Zde uváděné údaje jsou proto převzaty přímo z jednotlivých
studií a mohou být využity při případném zápisu studií do evidence územně plánovací činnosti.
Každá studie je dokumentována výřezem z hlavního výkresu (primárně urbanistická situace,
případně funkční využití), celým hlavním výkresem (název výkresu je vždy převzat z příslušné
studie) a výřezem ortofotomapy daného území (2009), který objasňuje charakter území a umožňuje
i vysledovat studií navrhované změny.
Studie jsou v přehledu řazeny dle abecedy, bez ohledu na připravenost pro zápis do evidence
územně plánovací činnosti. Stav připravenosti je uveden v hlavičce každé studie.
Příloha ilustruje kapitolu 4.2 disertační práce a doplňuje přílohy 6 až 8, kde jsou studie porovnány
v tabulkové formě.
Katalogové listy jsou zpracovány pouze pro urbanistické a územní studie, nikoliv pro regulační
plány, zastavovací podmínky či jiné podkladové materiály zpracované Útvarem rozvoje hl. m.
Prahy. Je to proto, že tyto materiály nejsou hlavním tématem disertační práce, a jejich zařazení
by neúměrně zvětšovalo rozsah práce. Tabulkové vyjádření je v jejich případě postačující.
Lze očekávat, že jejich katalogové listy budou časem součástí Územně analytických podkladů
hl. m. Prahy.
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12. Katalogové listy územních studií

12.1 Urbanistická studie Běchovice - areál výzkumných ústavů
Řešené území: Běchovice
Zhotovitel: KMS architects s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Petr Svoboda
Pořizovatel: URM
Datum: 04/2007
Výřez výkresu Architektonicko urbanistický návrh:

30

Rozloha: 80 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 211

12. Katalogové listy územních studií

Architektonicko urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.2 Územní studie Březiněves
Řešené území: Březiněves, Ďáblice
Zhotovitel: Ing. arch. Michal Hexner a kol.
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: MHMP-OUP
Datum: 08/2007
Výřez výkresu Studie zástavby:

32

Rozloha: 205 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 263

12. Katalogové listy územních studií

Studie zástavby:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.3 Urbanistická studie Dlážděnka
Řešené území: Troja, Libeň, Kobylisy
Zhotovitel: VHE a spol. arch. kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch,
Ing. arch. Jiřina Sedláčková
Pořizovatel: URM
Datum: 04/1998
Výřez výkresu Regulační plán:
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Rozloha: 18 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 268

12. Katalogové listy územních studií

Regulační plán:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.4 Urbanistická studie Dolní Počernice - sever
Řešené území: Dolní Počernice, Běchovice
Zhotovitel: UAD studio s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Pavel Šváb, Ing. arch.
T. Smrž, Ing. arch. J. Marek
Pořizovatel: MHMP-OUP
Datum: 08/2006
Výřez výkresu Urbanistická koncepce:

36

Rozloha: 112 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 261

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická koncepce:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.5 Urbanistická studie Ďáblice
Řešené území: Ďáblice, Březiněves, Kobylisy,
Letňany
Zhotovitel: H+H Havrda - Hexner a kolektiv
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: URM
Datum: 11/2002
Výřez výkresu Urbanistická situace:

38

Rozloha: 213 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 216

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.6 Urbanistická studie Hlubočepy
Řešené území: Hlubočepy, Jinonice
Zhotovitel: Arkáda architektonický atelier
Projektant: Ing. arch. Václav Valtr
Pořizovatel: URM
Datum: 11/2006
Výřez výkresu Urbanistický návrh:
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Rozloha: 116 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: z. protokol
Číslo (kód): 519

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.7 Urbanistická studie Hodkovičky - V Náklích
Řešené území: Hodkovičky
Zhotovitel: Atelier P60
Projektant: Ing. ak. arch. Miroslav Suchý
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 04/2005
Výřez výkresu Urbanistický návrh:

42

Rozloha: 104 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 411

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.8 Urbanistická studie Horní Počernice
Řešené území: Horní Počernice, Satalice
Zhotovitel: VHE a spol. arch. kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch
Pořizovatel: URM
Datum: 07/1996
Výřez výkresu Studie prostorového řešení:
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Rozloha: 1635 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 212

12. Katalogové listy územních studií

Studie prostorového řešení - část 1:

Ortofoto - část 1:

Studie prostorového řešení - část 2:

Ortofoto - část 2:
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12. Katalogové listy územních studií

Studie prostorového řešení - část 3:

Ortofoto - část 3:
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12. Katalogové listy územních studií

Studie prostorového řešení - část 4:

Ortofoto - část 4:

Studie prostorového řešení - část 5:

Ortofoto - část 5:
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12. Katalogové listy územních studií

12.9 Urbanistická studie Hradčanská - Špejchar
Řešené území: Bubeneč, Dejvice, Holešovice,
Hradčany, Střešovice
Zhotovitel: A+R system s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Pavel Obermann
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 11/2002
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 20 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:1000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 627

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace – varianta A:

Urbanistická situace – varianta B:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.10 Urbanistická studie Invalidovna
Řešené území: Karlín
Zhotovitel: Architektonické studio Hysek s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Oldřich Hysek
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 01/2004
Výřez výkresu Funkční využití:
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Rozloha: 37 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 260

12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.11 Urbanistická studie Karlín
Řešené území: Karlín
Zhotovitel: H+H Havrda - Hexner a kolektiv
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 4/2004
Výřez výkresu Urbanistický návrh:

Výřez výkresu Funkční využití území, návrh regulativů:

52

Rozloha: 89 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 230

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.12 Urbanistická studie Kolovraty
Řešené území: Kolovraty
Zhotovitel: KMS architects s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Petr Svoboda
Pořizovatel: URM
Datum: 10/2000
Výřez výkresu Funkční využití území:
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Rozloha: 405 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:5000
Fáze: koncept
Číslo (kód): 303

12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití území:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.13 Urbanistická studie Kunratice - severovýchod
Řešené území: Kunratice
Zhotovitel: KMS architects s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Petr Svoboda
Pořizovatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Datum: 11/1999
Výřez výkresu Plán regulativů:
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Rozloha: 107 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 410

12. Katalogové listy územních studií

Plán regulativů:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.14 Urbanistická studie Libuš - Kunratice
Řešené území: Libuš, Kunratice, Písnice
Zhotovitel: BM-CAAD studio s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jaroslav Novák
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 09/2004
Výřez výkresu Komplexní řešení:
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Rozloha: 171 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 433

12. Katalogové listy územních studií

Komplexní řešení:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.15 Urbanistická studie Lipany
Řešené území: Lipany
Zhotovitel: KMS architects s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Petr Svoboda
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 11/2002
Výřez výkresu Urbanistický návrh:
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Rozloha: 58 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 316

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.16 Urbanistická studie Lochkov
Řešené území: Lochkov, Slivenec, Radotín
Zhotovitel: UNITED ARCHITECT STUDIO
s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Jaromír Myška
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 10/2004
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 277 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 517

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.17 Urbanistická studie Maniny, Dolní Libeň, Invalidovna
Řešené území: Karlín, Libeň
Zhotovitel: A+R system s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Pavel Obermann, Ing. arch.
Milan Hrůza, Ing. arch. Roman Truneček
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 07/2003
Výřez výkresu Architektonicko-urbanistický návrh:
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Rozloha: 139 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:4000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 219

12. Katalogové listy územních studií

Architektonicko-urbanistický návrh:

Ortofoto:

65

12. Katalogové listy územních studií

12.18 Urbanistická studie Modřany - jih
Řešené území: Modřany
Zhotovitel: United Architect Studii s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Jaromír Myška
Pořizovatel: MHMP-OUP
Datum: 05/2008
Výřez výkresu Prostorové vztahy:
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Rozloha: 53 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód):

12. Katalogové listy územních studií

Prostorové vztahy:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.19 Urbanistická studie Nové Dvory
Řešené území: Lhotka, Krč, Kamýk, Kunratice
Zhotovitel: UNITED ARCHITECT STUDIO
s. r. o.
Projektant: Ing. arch. Jaromír Myška
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 06/2004
Výřez výkresu Prostorové vztahy:
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Rozloha: 29 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 446

12. Katalogové listy územních studií

Prostorové vztahy:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.20 Urbanistická studie Okolí hotelu Diplomat - ul. Generála Píky
Řešené území: Dejvice
Zhotovitel: H+H Havrda - Hexner a kolektiv
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: URM
Datum: 05/2003
Výřez výkresu Studie zástavby - výhled:
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Rozloha: 16 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:1000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 640

12. Katalogové listy územních studií

Studie zástavby - etapa:

Studie zástavby - výhled:
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12. Katalogové listy územních studií

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.21 Urbanistická studie Velké rozvojové území Pelc - Tyrolka
Řešené území: Libeň, Holešovice a Troja
Zhotovitel: VHE a spol. - arch. kancelář s.r.o.,
SATRA spol. s r.o., PPU Babtie spol. s r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch
Pořizovatel: MHMP-OUP
Datum: 11/2006
Výřez hlavního výkresu:
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Rozloha: 50 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 232

12. Katalogové listy územních studií

Hlavní výkres:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.22 Urbanistická studie Petrovice
Řešené území: Petrovice
Zhotovitel: KMS architects s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Petr Svoboda
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 05/2005
Výřez výkresu Urbanistický návrh:
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Rozloha: 179 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 307

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.23 Dopravně urbanistická studie Podbaba
Řešené území: Bubeneč, Dejvice
Zhotovitel: A+R system s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Pavel Obermann
Pořizovatel: URM
Datum: 02/2003
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 6 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:1000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 617

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.24 Aktualizace urbanistické studie Pražská památková rezervace
Řešené území: Hradčany, Malá Strana, Josefov,
Staré Město, Nové Město a další
Zhotovitel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Projektant: Ing. arch. Alena Hořejší
Pořizovatel: MHMP
Datum: 09/2000
Výřez výkresu Funkční využití ploch:

79

Rozloha: 994 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:5000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 109

12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití ploch:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.25 Urbanistická studie Pražský veletržní areál Letňany - Kbely
Řešené území: Vysočany, Kbely, Letňany
Zhotovitel: H+H Havrda - Hexner a kolektiv
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: URM
Datum: 05/2001
Výřez výkresu Urbanistická situace:

81

Rozloha: 129 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 258

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití ploch (čistopis US 11/2002, 1 : 5000):
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12. Katalogové listy územních studií

12.26 Urbanistická studie Radlice - Jinonice
Řešené území: Stodůlky, Jinonice, Radlice,
Smíchov
Zhotovitel: VHE a spol. arch. kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 09/2003
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 405 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 513

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace – část A-E:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.27 Studie rekreačního parku U Čeňku
Řešené území: Dolní Počernice, Černý Most,
Hostavice
Zhotovitel: Linhart architects
Projektant: Ing. Jan Mayer
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 11/2005
Výřez výkresu Urbanistický návrh + návrh zeleně:
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Rozloha: 88 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): není

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh + návrh zeleně:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.28 Studie krajinných úprav Rohanský ostrov, Maniny, Libeň
Řešené území: Libeň, Karlín
Zhotovitel: Atelier FNA, green design
Projektant: Ing. arch. František Novotný,
Ing. Šimčíková
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 09/2004
Výřez výkresu Návrh uspořádání řešeného území:

88

Rozloha: 59 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:5000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 262

12. Katalogové listy územních studií

Návrh uspořádání řešeného území:

Ortofoto:
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12. Katalogové listy územních studií

12.29 Urbanistická studie Ruzyně - Drnovská
Řešené území: Ruzyně
Zhotovitel: H+H Havrda - Hexner a kolektiv
Projektant: Ing. arch. Michal Hexner
Pořizovatel: URM
Datum: 04/2003
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 91 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 605

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12.30 Urbanistická studie Satalice
Řešené území: Satalice, Kyje
Zhotovitel: BM-CAAD studio s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc.
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 05/2004
Výřez výkresu Funkční využití ploch:
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Rozloha: 231 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: aktualizace
Číslo (kód): 227

12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití ploch – varianta A:

Funkční využití ploch – varianta B:
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Ortofoto:
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12.31 Urbanistická studie Slivenec - Holyně
Řešené území: Slivenec, Holyně, Hlubočepy
Rozloha: 782 ha
Zhotovitel: Ing. arch. Ivan Kaplan - Agora Studio Stav: Bez
perspektivy zápisu
Projektant: Ing. arch. Ivan Kaplan
Měřítko: 1:2000
Pořizovatel: URM
Fáze: návrh
Datum: 08/1999
Číslo (kód): není
Výřez výkresu Prostorová struktura:
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Prostorová struktura:
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Ortofoto:
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12.32 Urbanistická studie Smíchov - jih
Řešené území: Smíchov, Hlubočepy
Zhotovitel: VHE a spol. architektonická
kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch
Pořizovatel: URM
Datum: 07/2003
Výřez výkresu Urbanistická situace:
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Rozloha: 183 ha
Stav: Bez
perspektivy zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 516

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická situace:

Ortofoto:
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12.33 Urbanistická studie Suchdol - Internacionální ul.
Řešené území: Suchdol
Zhotovitel: VHE a spol. arch. kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Klement Valouch,
Ing. arch. Z. Foglarová
Pořizovatel: URM
Datum: 04/1998
Výřez výkresu Regulační podmínky:
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Rozloha: 13 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:1000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 624

12. Katalogové listy územních studií

Regulační podmínky:

Ortofoto:
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12.34 Urbanistická studie VRÚ Štěrboholy, Dubeč, Dolní Měcholupy
Řešené území: Běchovice, Dolní Měcholupy,
Dolní Počernice, Dubeč, Štěrboholy
Zhotovitel: Atelier P60, atelier FNA
Projektant: Ing. arch. František Novotný
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 05/2004
Výřez výkresu Urbanistický návrh:
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Rozloha: 507 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:5000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 334

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistický návrh:

Ortofoto:
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12.35 Urbanistická studie Štěrboholy - II. etapa
Řešené území: Štěrboholy, Kyje
Zhotovitel: Atelier SAH
Projektant: Ing. arch. Ladislav Schejbal
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 11/2001
Výřez výkresu Prostorové vztahy:
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Rozloha: 125 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 301

12. Katalogové listy územních studií

Prostorové vztahy:

Ortofoto:
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12.36 Urbanistická studie Točná
Řešené území: Točná
Zhotovitel: BM-CAAD studio s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc.
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 08/2006
Výřez výkresu Urbanistická kompozice & regulace:
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Rozloha: 109 ha
Stav: Perspektiva
zápisu
Měřítko: 1:2000
Fáze: čistopis
Číslo (kód): 453

12. Katalogové listy územních studií

Urbanistická kompozice & regulace:

Ortofoto:
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12.37 Urbanistická studie Vinoř
Řešené území: Vinoř
Zhotovitel: Architektonické studio Hysek s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Oldřich Hysek
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 11/2002
Výřez výkresu Funkční využití ploch s regulačními zásadami – část A:

Výřez výkresu Funkční využití ploch s regulačními zásadami – část B:
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Rozloha: 422 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: doplněk
Číslo (kód): 228

12. Katalogové listy územních studií

Funkční využití ploch s regulačními zásadami – část A:

Ortofoto:
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Funkční využití ploch s regulačními zásadami – část B:

Ortofoto:
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12.38 Urbanistická studie Velké rozvojové území Vysočany
Řešené území: Vysočany
Zhotovitel: A+R system s.r.o. a VHE a spol.
architektonická kancelář s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Pavel Obermann
Pořizovatel: MHMP-SURM
Datum: 07/2002
Výřez výkresu Architektonicko-urbanistické řešení:
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Rozloha: 253 ha
Stav: Připravena
pro zápis
Měřítko: 1:2000
Fáze: návrh
Číslo (kód): 236

12. Katalogové listy územních studií

Architektonicko-urbanistické řešení:

Ortofoto:
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13. ÚZEMNÍ STUDIE POŽADOVANÉ KONCEPTEM
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. M. PRAHY
Tato příloha doplňuje kapitolu 5 disertační práce, která pojednává o územních studiích
požadovaných konceptem nového Územního plánu hl. m. Prahy. Na rozdíl od obecného popisu
a uvedení pouze základních informací o předmětu zájmu jednotlivých studií v textu kapitoly se zde
v příloze budu jednotlivými studiemi zabývat podrobněji. Tento přehled má pro disertační práci
velký význam, jelikož lze s největší pravděpodobností předpokládat, že právě pro zde uvedená
území budou v nejbližších letech v Praze pořizovány územní studie. Přestože při další přípravě
územního plánu může dojít k jinému vymezení, s ohledem na charakter lokalit lze předpokládat,
že většina z nich bude zpracováním územní studie podmíněna i ve vydaném novém územním plánu.
Přestože koncept nového územního plánu vymezuje území s podmínkou zpracování územní studie,
jejich popis ani zadání nikde uvedeny nejsou. Pro orientaci a vymezení typů studií požadovaných
konceptem však považuji doplnění jejich charakteristiky za potřebné.
Tuto přílohu je možné zároveň využít jako podklad pro případnou formulaci zadání požadovaných
územních studií.
V následujícím textu uvedu pro každou lokalitu s podmínkou zpracování územní studie její základní
charakteristiku doplněnou (s výjimkou lokality S/3) výřezem z ortofotomapy, výřezem z výkresu
č. V1 závazné části konceptu územního plánu (Výkres základního členění) a výřezem
z Koordinačního výkresu č. O1 odůvodnění konceptu územního plánu. Ve Výkresu základního
členění jsou hranice území s podmínkou územní studie vyznačeny černou tlustou čárkovanou čarou,
v ortofotomapě ani v Koordinačním výkresu tato hranice vyznačena není. Pro každou lokalitu jsou
výřezy ve stejném měřítku nebo zobrazují shodné území, vzájemně však výřezy pro jednotlivé
studie měřítkově porovnávat nelze.
Řešená území jednotlivých studií popíši z tří základních pohledů, a to:
· vymezení a charakter území,
· využití území (předpokládané konceptem nového územního plánu),
· zaměření územní studie (předpokládané problémy, které bude územní studie řešit, studie
řešící dané nebo podobné území v minulosti).
V textu jsou odkazy na významná rozvojová a přestavbová (transformační) území, jejichž kódové
označení odpovídá značení v konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy.
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S/1

PPR - Historické jádro Prahy (943,1 ha)

Obr. 1: S/1 - výřez z ortofotomapy
Vymezení a charakter území
Vymezení území je shodné s vymezením Památkové rezervace v hlavním městě Praze, též Pražské
památkové rezervace (PPR). Území je stabilizované a neobsahuje žádné rozsáhlejší rozvojové
plochy s výjimkou Masarykova nádraží, které je však vymezeno samostatně jako lokalita S/2.
Případná výstavba se omezí na dostavby proluk a přestavby a nástavby stávajících objektů.
Využití území
Území vzhledem ke své rozloze zahrnuje většinu typů ploch s rozdílným způsobem využití.
Převládající jsou plochy smíšené, značný podíl mají i plochy bydlení a plochy parkové.
Nezanedbatelný je i podíl veřejného vybavení. Území je specifické velkým počtem veřejných
prostranství a zeleně vyžadující zvláštní ochranu.
Variantní řešení se týká pouze malých lokalit, např. zástavba versus zeleň v Revoluční, veřejné
vybavení (zachování stávajícího stavu) versus bydlení na Albertově a park versus dům
s pečovatelskou službou při Strahovských hradbách.
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Obr. 2: S/1 - výřez z Výkresu základního členění
Zaměření územní studie
Z projednání konceptu nového Územního plánu hl. m. Prahy vyplývá, že toto území bude v návrhu
územního plánu pravděpodobně přeřazeno z kategorie s požadavkem územní studie do kategorie
s požadavkem zpracování regulačního plánu.
Řešené území bude vyžadovat precizní přístup, od koncepční rozvahy až po přesné prostorové
regulace. Základem bude definovat podmínky pro ochranu stávajících hodnot a určit meze
pro případné dostavby ve stávající struktuře. Nejdůležitějším cílem této územní studie nebo
regulačního plánu však bude jednoznačně určit prostorové regulativy pro řešené území, které
je vyjmuto ze systému prostorové regulace navrženého v konceptu územního plánu pro celé území
města. Studie či regulační plán může jít i do podrobnosti stanovení přesných prostorových
regulativů (výška římsy a střechy, střešní krajina, regulace parteru). Součástí by mělo být rovněž
ověření předpokládaných významných staveb dopravní infrastruktury (Nové spojení II, nové
tramvajové tratě).
Studie či regulační plán bude vycházet z Aktualizace urbanistické studie Pražské památkové
rezervace z roku 2000, která je již bez perspektivy zápisu do evidence územně plánovací činnosti,
avšak zejména její analytická část bude významným vstupem pro nové řešení. Materiál musí být
koordinován s Management Planem historického jádra města, který je v závěrečné fázi příprav.
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Obr. 3: S/1 - výřez z Koordinačního výkresu

S/2

Masarykovo nádraží (23,0 ha)

Vymezení a charakter území
Transformační území Masarykova nádraží má hranice totožné s dříve navrhovaným velkým
rozvojovým územím (VRÚ) a také s plochou zde vyhlášené stavební uzávěry. Území je z velké
části využíváno pro železniční dopravu a skýtá značný transformační potenciál. Rozsah území
je totožný s významným přestavbovým územím T/1.
Využití území
Studie musí prověřit postupnou transformaci od dnešního stavu přes přechodný stav, kdy bude
zachováno plně funkční hlavové nádraží v redukovaných železničních plochách, ale ostatní plochy
již budou využity pro smíšenou zástavbu, až po cílový stav – městské prostředí se smíšenými
funkcemi a parkem (dle konceptu ÚP územní rezerva závislá mj. na vybudování nového
železničního tunelu pod centrem města). Více než polovina území je určena pro smíšené plochy
s kompaktní zástavbou, asi třetina pro dopravní infrastrukturu.
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Obr. 4: S/2 - výřez z ortofotomapy

Obr. 5: S/2 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 6: S/2 - výřez z Koordinačního výkresu
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Zaměření územní studie
Studie musí ověřit možný rozsah redukce nádražních ploch a jejich využití pro novou zástavbu,
včetně navázání na okolní urbanistickou strukturu.
Je třeba podrobně prověřit dopady čtvrté trasy metra D se stanicí Náměstí Republiky a vliv
navrhované tramvajové spojky vedené ulicí Na Florenci z Havlíčkovy ulice do ulice Na Poříčí.
Nutné je rovněž ověřit nové uspořádání ústředního autobusového nádraží Florenc. Jako inspiraci
lze použít již překonanou studii Masarykovo nádraží - Florenc z roku 2005 či podkladovou studii
ke změně územního plánu Z 2001/00 z roku 2008.

S/3

Severojižní magistrála (koridor)

Vymezení a charakter území
Tato studie se od ostatních liší svým vymezením – nejde o plošně určené území, ale o koridor.
Není tedy přesně vymezen rozsah řešeného území, který bude upřesněn dle předpokládaného
rozsahu území, kterého se může problematika dotknout.
Využití území
Hlavní využití řešeného území je doprava. Studie by měla prověřit i rozsáhlé související plochy
podél severojižní magistrály, určené především pro smíšené využití.
Zaměření územní studie
Studie se zaměří zejména na možnosti zklidnění severojižní magistrály a měla by z hlediska
urbanistického i dopravního podrobně prověřit kritická místa. Nepředpokládá se hledání nové trasy
komunikace (s výjimkou úpravy několika míst), nýbrž návrh technických i provozních opatření
ke zlepšení stavu. Nedílnou součástí bude i analýza životního prostředí v okolí stavby a možností
jeho zlepšení, včetně navržení nápravných opatření.
Jako inspirace může sloužit překonaný regulační plán SJM z roku 2004.

S/4

Holešovice - Bubny - Zátory (83,8 ha)

Vymezení a charakter území
Území představuje rozsáhlou transformační plochu nevyužívaného nádraží. Ve velké části území
jde o přeměnu původního kolejiště, s částečně zachovanými historicky cennými budovami. Severní
část území je rovněž transformační, je však třeba zachovat a doplnit stávající zástavbu a objekty
technického vybavení. Území zahrnuje významné přestavbové území T/3.
Využití území
Lokalita je určena pro rozvoj funkcí typických pro celoměstské centrum, které propojí dosud
oddělené čtvrtě Letná a Holešovice a rehabilitují severní část území ve vazbě na nádraží
Holešovice. Majoritní podíl mají plochy smíšené, doplněné zejména plochami dopravními,
plochami zeleně a plochou veřejného vybavení. V centru lokality by měl vzniknout významný
centrální park. Přes území je navržena kanalizační stoka.
Variantně je místo ploch smíšených navržen v centru území vysokoškolský areál - minikampus UK.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem studie bude prověřit možnosti nové zástavby území, zejména její kapacitu, strukturu
a výšku. Součástí řešení by měl být i návrh nového centrálního parku.
Ověřit je třeba upřesněné dopravní řešení včetně průběhu „Nové Bubenské“, vedené zčásti v tunelu,
či doplnění tramvajové sítě o nové úseky v ulici Bubenské ve vazbě na novou severojižní
tramvajovou trať rozvojovým územím Buben.
Pro dané území bylo pořízeno několik studií, poslední US Bubny - Zátory z roku 2007 je vzhledem
ke změně vlastnických poměrů již částečně překonána.
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Obr. 7: S/4- výřez z ortofotomapy
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Obr. 8: S/4 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 9: S/4 - výřez z Koordinačního výkresu

S/5

Troja (52,6 ha)

Obr. 10: S/5- výřez z ortofotomapy
Vymezení a charakter území
Jde převážně o nezastavitelné rozvojové území na pravém břehu Vltavy, mezi stávající vilovou
zástavbou a řekou. Většina území je tvořena zelení a nekrytými sportovišti. Prvkem, který území
výrazně ovlivňuje, je v současné době budovaný výjezd z tunelu Městského okruhu s navazující
křižovatkou a mostem. Lokalita je označena jako významné rozvojové území rekreační R/1, určené
pro krátkodobou rekreaci.
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Obr. 11: S/6 - výřez z Výkresu základního členění
Využití území
Severní část území je určena pro dostavbu navazující na stávající residenční čtvrť, při východním
vstupu do území v blízkosti výjezdu z tunelu Městského okruhu je vymezena plocha pro záchytné
parkoviště a městskou hromadnou dopravu. V návaznosti na tento terminál je navržena plocha
sportu. Zbytek území je určen pro zeleň, která je zčásti součástí celoměstského systému zeleně.

Obr. 12: S/5 - výřez z Koordinačního výkresu
Zaměření územní studie
Cílem je stanovení podmínek pro vznik rekreačního areálu nadmístního významu jako jednoho
z nejvýznamnějších center krátkodobé rekreace v Praze, včetně vymezení možných zastavitelných
ploch a definování ploch využitelných pro rekreaci, sport a oddech.
Důležité je sladění požadavků rekreace, ochrany přírody a krajiny a vytvoření odpovídajícího
zázemí pro návštěvníky oblasti včetně parkování a dopravní obsluhy. Nevylučuje se možnost
uplatnění nekonvenční hromadné dopravy osob, počítá se s výrazným zastoupením cyklistické
a pěší dopravy, zejména v trase podél řeky. Protipovodňová ochrana území je vyřešena.
Studii je třeba koordinovat s výsledky urbanistické studie Pelc - Tyrolka z konce roku 2006,
v širších vztazích je třeba reflektovat náměty dopravní obsluhy areálu ZOO.
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S/6

Letňany - Letov (28,3 ha)

Výřez z ortofotomapy, z Výkresu základního členění i z Koordinačního výkresu viz obrázky
k lokalitě S/7.
Vymezení a charakter území
Transformační území se skládá ze tří odlišných částí. Jižní část tvoří stávající výstavní areál PVA
Letňany, severní část zaujímá Výzkumný a zkušební letecký ústav a západní část zahrnuje
transformační plochu s nízkopodlažními halovými objekty. Osou území je ulice Beranových.
Lokalita je označena jako významné přestavbové území T/5.
Využití území
Celé řešené území je určeno pro smíšené využití, které umožňuje zachovat stávající provozy,
zároveň však předvídá i transformaci území. Tomu odpovídá i prostorová regulace, která
předpokládá ve východní části území kompaktní, kapacitní zástavbu, v západní části volnou,
nicméně rovněž poměrně kapacitní zástavbu. Definován je základní komunikační skelet lokality.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem je přestavba území v polyfunkční městskou čtvrť s podílem služeb a pracovních
příležitostí nevýrobního charakteru. V plochách kolem stanice metra a v přestavbovém území
v místě dnešního výstaviště a různých provizorních objektů se v rámci smíšených ploch počítá
s výstavbou hotelových kapacit, služeb, obchodu a administrativy. Umístění citlivých funkcí je zde
podmíněno zpracováním hlukové studie, zejména s ohledem na letiště Letňany a Kbely.

S/7

Letňany - výstaviště (120,9 ha)

Vymezení a charakter území
Většina lokality je v současné době volné území. V severní části se nachází dopravní terminál
s konečnou stanicí metra trasy C, autobusovým nádražím a parkovištěm P+R. V severovýchodním
cípu území leží haly letiště Letňany, jižně od nich výrobní areál Knauf. Na jihu řešené území zčásti
zasahuje do letiště Kbely.
Lokalita je označena jako významné rozvojové území M/1.
Využití území
Velká část řešeného území je určena pro smíšené využití. V centru lokality jde o areál výstaviště,
mezi ulicemi Kbelská a Beladova jeho doprovodné provozy. Smíšené plochy severně od ulice
Prosecké, v místě hal letiště Letňany a jižně od Mladoboleslavské, nemusejí s výstavištěm nutně
souviset, měly by však jeho blízkost zužitkovat. Definován je základní komunikační skelet lokality
i systém zeleně. Variantně je v severní části lokality navrženo ponechání rozsahu letiště
dle současného vymezení místo zeleně.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro založení pražského výstavního areálu na mezinárodní
úrovni, včetně všech doprovodných funkcí a ploch pro parkování. Nutné je respektování vztahu
k stávajícímu letišti a národní přírodní památce Letiště Letňany. Plocha stávajícího areálu Knauf
by měla sloužit jako rezerva pro potřeby rozvoje výstaviště. Charakter zástavby musí respektovat
podmínky vyplývající z leteckého provozu letišť Letňany a Kbely. Území s vysokou absencí zeleně
je nutné doplnit o parkové plochy a liniová propojení městského až přírodně krajinářského typu.
V jižní části lokality je třeba ověřit územní rezervu napojení Mladoboleslavské na Kbelskou.
Studie zužitkuje urbanistickou studii Pražský veletržní areál Letňany - Kbely z roku 2002
a překonanou studii PVA - Letňany z roku 2003.
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Obr. 13: S/6 a S/7 - výřez z ortofotomapy
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Obr. 14: S/6 a S/7 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 15: S/6 a S/7 - výřez z Koordinačního výkresu

S/8

Čakovice - Kbely (313,3 ha)

Vymezení a charakter území
Rozsáhlé území v severovýchodním sektoru Prahy je v současné době využíváno jako zemědělská
půda. Území je protkáno sítí komunikací, prochází jím i železniční trať. Naprostá většina území
je nezastavitelná.
Využití území
Převážná část území je určena pro zalesnění, zbývající plochy by měly sloužit jako zeleň nelesní,
částečně též pro přírodní rekreaci. Důležité je ověřit vedení nové komunikace procházející středem
území a dopady navrhovaného průchodu vysokorychlostní tratě (částečně v tunelu). V území
je stabilizována rezerva pro tramtrain do Staré Boleslavi (UD/9). Ve variantě konceptu územního
plánu je navrženo rozšíření zástavby v Čakovicích u Kbel (VU/8).
Zaměření územní studie
Studie bude svým zaměřením krajinářská, měla by ověřit rozsah a formu navrhovaných lesních
ploch i jejich vztah k plochám zeleně nelesní. Nezanedbatelnou částí studie bude ověření
navrhovaných dopravních staveb – železnice a silnice, případně i tramtrainu.
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Obr. 16: S/8 - výřez z ortofotomapy

Obr. 17: S/8 - výřez z Výkresu základního členění
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Obr. 18: S/8 - výřez z Koordinačního výkresu

S/9

Žižkov - nákladové nádraží (35,6 ha)

Vymezení a charakter území
Řešené území zahrnuje celý obvod nákladového nádraží Žižkov a několik přilehlých skladových,
servisních a prodejních areálů. Z velké části jde o přeměnu původního kolejiště, s částečně
zachovanými historicky cennými budovami, které jsou v současné době předmětem zájmu
památkové péče. Lokalita je součástí významného přestavbového území T/7.
Využití území
Lokalita je rozdělena na 4 segmenty. Ve směru západovýchodním prochází centrem nová
komunikace navazující na ulici Olšanskou, ve směru severojižním je navržen k ní kolmý pás zeleně
propojující Židovské pece s Olšanskými hřbitovy. Tři segmenty jsou určeny pro smíšenou
kompaktní zástavbu, severovýchodní segment je vymezen pro veřejné vybavení a obytnou zónu,
rovněž s kompaktní zástavbou. Oba západní segmenty (blíže centru města) připouštějí
vysokopodlažní zástavbu. Celková kompozice umožňuje členit zástavbu na autonomní části.
Zaměření územní studie
Cílem je odstranit existující bariéry v prostupnosti lokality, zapojit jí do existující urbánní struktury
a doplnit území o velkoměstskou zástavbu s ambicemi nového centra nadmístního významu.
Vymezenou plochu pro základní školskou vybavenost je třeba doplnit o další vybavenost v rámci
obytných a smíšených ploch. Studie se musí zabývat i možným umístěním dominant.
Dopravní řešení musí specifikovat charakter nové západovýchodní komunikace propojující území
s oblastí Jarova, kde bude tato nová komunikace napojena na východní část Městského okruhu.
Ověřit je třeba i vedení tramvajové trati a dopady územní rezervy pro trasu metra D.
Pro inspiraci lze při tvorbě studie využít podkladové studie ke změně územního plánu Z 2600/00.
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Obr. 19: S/9 - výřez z ortofotomapy

Obr. 20: S/9 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 21: S/9 - výřez z Koordinačního výkresu
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S/10 Bohdalec - Slatiny (205,6 ha)
Vymezení a charakter území
Rozsáhlé rozvojové a přestavbové území zahrnuje několik lokalit. V severní části se nachází
stávající zástavba, sportovní areály a transformační i rozvojové plochy v blízkosti železniční tratě.
Západní část území tvoří přestavbová zóna prodejních, servisních a skladových objektů,
ve východní části území se nachází rozsáhlá zahrádková osada. Jižní část území je převážně
nezastavěná. Řešené území je shodné s rozsahem významného přestavbového území T/9.
Využití území
Stávající zástavba i sportovní plochy v severní části území jsou potvrzeny, jižně od nich se v etapě
počítá s masivní dostavbou. Rovněž většina ploch v centrální části území je určena v etapě
pro smíšené využití doplněné plochami parků, zeleně, veřejného vybavení i sportu. Jižní část území
je již v návrhovém horizontu určena pro dopravní plochy, smíšené území a zeleň. Území je pevně
rozčleněno navrhovanými komunikacemi, které tvoří i základní kompoziční osnovu. Vyšší
koncentrace zástavby se předpokládá v náhorní oblasti místního centra. Je navržena etapizace
podmíněná realizací tramvajové tratě, páteřní komunikační sítě území a přemístěním provozního zázemí
MHD z Bohdalce k Chodovské ulici.
Variantní řešení předpokládá zcela odlišné řešení komunikační sítě, které se propíše i do odlišného
uspořádání zástavby a ploch zeleně. Rozsah zastavitelných ploch i kapacita území jsou však přibližně
shodné, stejně jako podmínky etapizace.

Obr. 22: S/10 - výřez z ortofotomapy
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Obr. 23: S/10 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 24: S/10 - výřez z Koordinačního výkresu

129

13. Územní studie požadované konceptem nového Územního plánu hl. m. Prahy

Zaměření územní studie
Studie by měla vést k vytvoření plnohodnotné smíšené městské čtvrtě včetně bydlení, potřebné
vybavenosti, pracovních příležitostí a poměrně rozsáhlých ploch zeleně. Studie musí promítnout
do návrhu variantní ověření komunikační sítě i novou severojižní tramvajovou trať vedenou
rozvojovým územím, včetně přestupní vazby na železniční dopravu u nové zastávky Eden.
Vzhledem k současnému zatížení části území hlukem a emisemi bude rozsah bytové funkce
limitován výsledky rozptylové a hlukové studie.
Studie může čerpat z analytické části urbanistické studie Bohdalec - Slatiny z roku 2002, jejíž návrh
z roku 2005 je již překonán.

S/11 Východní Město (398,0 ha)
Vymezení a charakter území
Rozsáhlé území mezi Štěrboholskou spojkou, Štěrboholy, Horními Měcholupy a Dubčí
je v naprosté většině plochy nezastavěné, využívané jako pole a zeleň. Ve středu území se nachází
rybník Slatina, severně a východně od něj se rozvinuly zahrádkové osady. Území je vedle
Západního Města největší rozvojovou plochou v Praze určenou pro zcela novou městskou čtvrť.
Severní polovina řešeného území je součástí významného rozvojového území městského M/2.

Obr. 25: S/11 - výřez z ortofotomapy
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Obr. 26: S/11 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 27: S/11 - výřez z Koordinačního výkresu
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Využití území
Území je členěno na centrální přírodní oblast s ústředním motivem vodních ploch a na prstenec
skupin obytných a smíšených území různého charakteru a struktury. V místech, kde působí
nepříznivé vlivy z dopravy, jsou situovány plochy smíšené s menším podílem bydlení. Školství
a sportovní plochy v rámci každého segmentu zástavby jsou navrženy do klidových lokalit
s vazbami na zeleň. V severním pásu obepínajícím hlavní dopravní osu je vyšší koncentrace
zástavby, směrem ke krajinné a rekreační oblasti zeleně se hustota postupně snižuje a struktura
rozvolňuje. V území jsou navrženy dvě nové vodní nádrže a je přes něj vedena navrhovaná
kanalizační stoka.
V základní variantě je k zástavbě určen pouze severozápadní segment navazující na Štěrboholy,
rozsáhlá severovýchodní oblast včetně vysokoškolského areálu a plochy mezi Dubčí a Měcholupy
jsou v územní rezervě.
Ve variantním řešení jsou tyto plochy vymezeny v etapě podmíněné v Dubči vyčerpáním kapacit
rozvojových ploch na území Štěrbohol a Dolních Měcholup severně od Hostavického potoka,
realizací tramvajové trati v úseku Ústřední dílny DP - Průmyslová - Kutnohorská
a Štěrboholy - Dubeč spolu s páteřní komunikací, která tvoří osu rozvojového území, realizací
Pražského okruhu v úseku D1 - Běchovice a dalšími stavbami technické infrastruktury. Vymezená
etapa v Dolních Měcholupech je podmíněna vyčerpáním kapacit rozvojových ploch na území
Dolních Měcholup, realizací tramvajových tratí nádraží Hostivař - Dolní Měcholupy - Štěrboholy
a Ústřední dílny DP - Průmyslová - Nové Štěrboholy a stavbami technické infrastruktury.
Zaměření územní studie
Cílem je ověření uspořádání nového sídelního útvaru v dílčích etapách výstavby, včetně
specifikování struktury a hustoty zástavby. Měla by být navržena plnohodnotná městská čtvrť
s převažujícím využitím pro bydlení, včetně potřebné vybavenosti a pracovních příležitostí.
Součástí studie bude i ověření možnosti umístění dominant a akcentů. Podrobně prověřit je třeba
předpokládané tramvajové tratě z Černokostelecké a z Hostivaře, které vyústí do stopy páteřní
komunikace.
V severní části bude studie využívat závěrů urbanistické studie Štěrboholy - II. etapa z roku 2004,
v jižní části pak urbanistické studie VRÚ Štěrboholy - Dolní Měcholupy - Dubeč z roku 2007.

S/12 Krč - nemocnice (24,1 ha)
Vymezení a charakter území
Území zahrnuje převážně nezastavěné plochy západně od ulice Vídeňské, naproti areálu nemocnice
Krč. Ve středu území se nachází vysokopodlažní areál Zálesí, v severní části několik rodinných
domů.
Řešené území zahrnuje významné rozvojové území městské M/5.
Využití území
Severní část území je určena pro zástavbu rodinnými domy, ve východní a jižní části lokality
jsou navrženy plochy smíšené. Intenzita zástavby je nejvyšší kolem veřejného prostranství
vázaného na stanici metra. V území je stabilizována základní komunikační kostra i systém zeleně.
Komplikujícím prvkem je kanalizační řad procházející přes území a podzemní retenční nádrž.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem je zpřesnění navržených ploch s rozdílným způsobem využití a určení zastavovacího
schématu pro budoucí centrum Krče. Zohlednit je třeba zejména novou polohu stanice metra D
Nemocnice Krč. Kompozice musí reflektovat kvalitní založení nemocničního areálu.
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Obr. 28: S/12 - výřez z ortofotomapy

Obr. 29: S/12 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 30: S/12 - výřez z Koordinačního výkresu
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S/13 U Kunratické spojky (76,7 ha)
Vymezení a charakter území
Lokalita je vymezena Kunratickou spojkou, ulicí Vídeňskou, ulicí K Šeberáku a zástavbou
rodinných domů na jižním okraji Kunratic. Toto nezastavěné území je z velké části využíváno
pro zemědělskou produkci. Téměř ve středu lokality leží zahrádková kolonie, ve východní části
Olšanský rybník.
Vymezení území je shodné s rozsahem významného rozvojového území rekreačního R/5.

Obr. 31: S/13 - výřez z ortofotomapy
Využití území
Převážná část území je určena pro zeleň nelesní, v jihozápadním cípu území pro zeleň lesní. Většina
ploch je součástí celoměstského systému zeleně. Ve vazbě na Olšanský rybník se předpokládá
plocha rekreace přírodní. Navržena je i druhá vodní nádrž v západní části území. V centru území
jsou navrženy dvě plochy rezervy – rezerva UU/19 pro zástavbu (sport) jako náhrada za rušená
sportoviště v centru Kunratic a rezerva UZ/11 pro zeleň nelesní.
Využití území je komplikováno ochrannými a bezpečnostními pásmy sítí technického vybavení.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem návrhu je ozelenění převážně zemědělské půdy a přehodnocení a upřesnění vodních
ploch co do velikosti i umístění. Očekává se, že vznikne rekreační zázemí pro obyvatele přilehlých
městských částí a podpoří se celoměstský systém zeleně.
Do řešeného území částečně zasahuje urbanistická studie Libuš - Kunratice z roku 2005.
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Obr. 32: S/13 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 33: S/13 - výřez z Koordinačního výkresu
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S/14 Libuš - Kunratická spojka (27,2 ha)
Vymezení a charakter území
Nezastavěné území jižně od bývalého masokombinátu, podél Kunratické spojky. Rozsah území
je shodný s významným rozvojovým územím městským M/7.

Obr. 34: S/14 - výřez z ortofotomapy
Využití území
Asi polovina území je určena pro smíšené využití s poměrně kapacitní zástavbou, další části území
pro zeleň a dopravní funkce. Ve východní části území je rezerva UU/20 pro smíšené využití.
Pro rozvoj území je nejdůležitější navrhovaná stanice metra Písnice s dopravním terminálem
a parkovištěm P+R, komunikační systém bude doplněn novou komunikací podél východní hrany
území s napojením na Pražský okruh. Přes území procházejí vodovodní řady.
Zástavba je navržena v etapě, podmíněna je realizací dopravní obsluhy území trasou metra D,
případně koordinací se stabilizovaným návrhem připravované trasy metra D na základě územního
rozhodnutí provozního úseku Nové Dvory - depo Písnice. Vedení trasy metra je navrženo variantně.
Zaměření územní studie
Hlavním cílem je prověřit zástavbu území, jehož atraktivita výrazně vzrůstá ve vazbě
na navrhovanou trasu metra spolu se zlepšenou dostupností centra Prahy. Studie tedy musí prověřit
vazby nové stanice metra Písnice v prostoru ulice Libušské na dopravní terminál (včetně parkoviště
P+R a plochy pro autobusové linky PID) i okolní rozvojové plochy. Reagovat je třeba
i na navrženou etapizaci, plochy územní rezervy a variantní řešení.
Studie by měla zohlednit závěry urbanistické studie Libuš - Kunratice z roku 2005, avšak pracovat
s novými aktuálními vstupy.
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Obr. 35: S/14 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 36: S/14 - výřez z Koordinačního výkresu

S/15 Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín - Zbraslav (601,7 ha)
Vymezení a charakter území
Lokalita zahrnuje v převážné části nezastavěné území na soutoku Vltavy a Berounky, určené
pro rekreační využití. Je vymezeno jižním okrajem dostihového závodiště ve Velké Chuchli
a zástavbou v Radotíně a na Zbraslavi. Řešené území zahrnuje významné rozvojové území
rekreační R/6, tvořící jeho severovýchodní polovinu.
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Využití území
Severní část území v návaznosti na dostihové závodiště v Chuchli je určena pro přírodní rekreaci
se systémem vodních ploch, jejichž rozsah je navržen variantně. V kontaktu s Radotínem jsou
navrženy vodní plochy s přístavem. Pravý břeh Berounky je určen zejména pro zeleň nelesní, která
je z významné části součástí celoměstského systému zeleně, doplněnou rozsáhlými vodními
nádržemi, částečně v rezervě.
Zaměření územní studie
Cílem studie je návrh rekreačního areálu celoměstského významu na soutoku Vltavy a Berounky,
zaměřeného především na využití vodních ploch vzniklých po vytěžení ložisek štěrkopísků na obou
březích Berounky. Nutné je ve variantách ověřit počet a velikost vodních ploch a možnosti jejich
využití pro různé druhy rekreace. Součástí studie musí být i ověření velikosti a umístění ochranného
přístavu Radotín, umístění přístavu určeného pro rekreační plavidla, a s tím spojené úpravy
na Berounce. Nutné je respektovat omezení vyplývající z polohy v záplavovém území. Podrobně
je třeba ověřit komunikaci spojující ulici Strakonickou s Černošicemi a Poberouním.
Studie může využít část P+R studie Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín z roku 2002.

Obr. 37: S/15 - výřez z ortofotomapy
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Obr. 38: S/15 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 39: S/15 - výřez z Koordinačního výkresu
139

13. Územní studie požadované konceptem nového Územního plánu hl. m. Prahy

S/16 Západní Město (582,4 ha)
Vymezení a charakter území
Lokalita je vymezena na západě trasou Pražského okruhu, na severu Rozvadovskou spojkou,
na východě tvoří hranici ulice Jeremiášova, dále pak okraj stávající zástavby Řeporyj a Dalejský
potok až k železniční trati. Jižní hranici tvoří ulice Ořešská až k Pražskému okruhu. Z řešeného
území je vyjmut areál Avion Shopping Park.
Území je převážně nezastavěné. Kolem stanice metra Stodůlky vzniká nová smíšená čtvrť,
v západní části území je tradiční zástavba Třebonic a v jižní části bývalá stavební základna určená
k transformaci při zachování podílu pracovních příležitostí.
Řešené území zahrnuje významné rozvojové území městské M/10.

Obr. 40: S/16 - výřez z ortofotomapy
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Obr. 41: S/16 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 42: S/16 - výřez z Koordinačního výkresu
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Využití území
Většina ploch je určena pro bydlení, v severní části podél Rozvadovské spojky, v jihozápadní části
řešeného území a v předpokládaných centrech je využití smíšené. Významná centra Západního
Města s vyšší hustotou zástavby jsou navržena při stanicích metra, tj. u západního vestibulu
stávající stanice Stodůlky a u nově navržené stanice metra. Využití území je doplněno plochami
veřejného vybavení určenými zejména pro školství. Středem území podél Dalejského potoka
prochází pás zeleně, který doplňují užší parkové pásy protínající celé území. Základní komunikační
systém je definován s ohledem na terénní uspořádání. Západní část území (čtvrť Horka) je navržena
v etapě podmíněné vybudováním větve metra ze stanice Stodůlky.
Ve variantě je odlišně řešeno okolí stanice metra Stodůlky, jsou zrušeny plochy veřejného vybavení
a sportu podél Jáchymovské spojky a v Řeporyjích je místo recyklačního centra umístěn uhelný
kogenerační zdroj a tepelný napáječ.
Zaměření územní studie
Studie Západního Města by měla prověřit formu tří nových obytných čtvrtí, které dohromady tvoří
celoměstsky významné rozvojové území. Je třeba ověřit možné využití, kapacitu i možnosti
etapového řešení nové zástavby. Je třeba prokázat dostatečnost ploch veřejného vybavení
pro navrhovanou kapacitu území. U nové stanice metra je navrženo umístění celoměstsky
významného veřejného zařízení, studie by měla variantně prověřit různé možnosti jeho náplně.
Je nutné zachovat historické a přírodní hodnoty území, jmenovitě kostelík Krteň, údolí Dalejského
a Jinočanského potoka a území Řepora a upřesnit systémem zeleně, který bude vycházet
z uspořádání terénu v daném území.
Řešení musí zohlednit uvažovanou větev trasy B metra a upřesnit vedení návazných autobusových
linek pro plošnou obsluhu území. Ověřit je třeba kapacitu i polohu parkovišť P+R u stanic metra.
Je třeba zabývat se i pěší prostupností území, zejména nalézt prostupy pro pěší přes Silniční okruh
kolem Prahy podél vodních toků a v zeleném pásu z Prokopského a Dalejského údolí směrem
k obci Ořech.
Posledním dokumentem, kde bylo Západní Město prověřováno jako celek, je urbanistická studie
(podrobný územní plán) Západního Města se závěrečným protokolem z roku 2000. Přestože je tento
dokument již v mnoha ohledech zastaralý a překonaný, může sloužit jako inspirační zdroj i pro tuto
územní studii.

S/17 Zličín (150,5 ha)
Vymezení a charakter území
Území se skládá z několika různorodých lokalit. V severní části se nachází volné území s malým
transformačním areálem. Další část, oddělená železniční tratí s navrhovaným silničním nadjezdem,
je tvořena průmyslovými areály, určenými k výhledové transformaci. Jižně od těchto areálů leží
klín stabilizované zástavby rodinných domů. Jižně od ulice Na Radosti jsou rozsáhlé plochy
výrobního areálu Siemens kolejová vozidla, jehož činnost byla v roce 2009 ukončena a o jeho
budoucím využití nejsou doposud jasné představy. Jihozápadní cíp území je tvořen malým
transformačním územím Strojíren Košíře, na které navazuje bývalá zahrádková kolonie postupně
se transformující na oblast rodinných domů. Důležitou částí území je okolí stanice metra B Zličín
s autobusovým terminálem a připravovaným objektovým parkovištěm P+R Zličín III, s rezervními
plochami pro další dostavbu.
Lokalita zahrnuje významné přestavbové území T/20.
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Obr. 43: S/17 - výřez z ortofotomapy
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Využití území
Severní část území je určena pro obytnou zástavbu ve volné urbanistické struktuře, doplněné
smíšenými a sportovními plochami a pásem zeleně v bezpečnostním pásmu plynovodu. Průmyslové
areály by se měly transformovat zejména na obytnou zástavbu doplněnou smíšenými plochami
s výrazným podílem veřejného vybavení a rozšířit tak městotvorné funkce centra Zličína.
Důležité jsou plochy veřejné vybavenosti (rezerva pro základní a mateřskou školu) vázané na pás
zeleně a rybník Hliník, u nějž se předpokládá rehabilitace. Podmínkou je vložení veřejného
prostranství a dalších menších parkových ploch. Východní část areálu Siemens je navržena jako
smíšené území s volnou strukturou zástavby. Část s halami o zastavěné ploše přes 93 000 m2
je potvrzena jako produkční území. Areál Strojíren Košíře by se měl transformovat na smíšené
území, transformace zahrádkové osady na lokalitu rodinných domů je potvrzena. Okolí stanice
metra umožňuje dílčí dostavby.
Ve variantě je ke stávající stanici metra směřována konečná stanice prodloužení metra A z Dejvické
a Motola.
Zaměření územní studie
Cílem studie je navrhnout přestavbu centrální části Zličína na plnohodnotnou městskou část
s potřebnou občanskou vybaveností a nabídkou pracovních příležitostí. Pamatovat je třeba
i na dostatečné plochy parků vyznačených v konceptu územního plánu plovoucí značkou; studie
by měla upřesnit jejich polohu, tvar i rozlohu. Důležité jsou vazby na zastávky tramvaje a železnice
a vzájemné provázání Zličína a Řep a tím odstranění účinku železniční trati jako prostorové bariéry.
Jižně od ulice Na Radosti je třeba ověřit lokalitu ve variantách v závislosti na osudu areálu Siemens
kolejová vozidla. Je možné buď zachování výroby, nebo opuštění provozu a transformace
na městské využití či celoměstsky významný areál. V obou případech je nutné respektovat
krajinnou enklávu na jižní hranici tohoto území a navrhovaný tepelný napáječ propojující kotelny
sídlišť Řepy a Jihozápadní Město. Je třeba navrhnout odpovídající systém dopravní obslužnosti
automobilovou dopravou i hledat možnosti obsluhy veřejnou dopravou, např. ověřit nové
tramvajové propojení v pokračování trati z konečné v Řepích.
Do řešeného území částečně zasahuje US Zličín - Sobín z roku 1998, její řešení je však již
překonáno. Nová podkladová studie byla odevzdána na konci roku 2009. Výsledky jejího
projednání ukáží, do jaké míry ji bude možno využívat.

Obr. 44: S/17 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 45: S/17 - výřez z Koordinačního výkresu
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S/18 Dívčí hrady (234,1 ha)
Vymezení a charakter území
Lokalita je prakticky celá, s výjimkou severozápadního cípu, nezastavěná, využívaná převážně
jako zemědělská půda. Skládá se z rozvojového území v západní části plošiny Dívčích hradů
navazujícího na stávající zástavbu Starých Butovic při ulici Radlické a nezastavitelných ploch
ve východní části náhorní plošiny Dívčích hradů.
Řešené území studie zahrnuje významné rozvojové území městské M/9 a významné rozvojové
území krajinné Z/13.
Využití území
V západní části lokality je navržen vysokoškolský areál navazující na stávající, prostorově uzavřený
areál Armády ČR. Jižní část lokality je navržena jako rezerva pro budoucí rozšíření
vysokoškolského areálu. Ve východní části lokality se předpokládá vytvoření významného parku
v kontaktu s celoměstským centrem města. Většina monofunkčních ploch zeleně je začleněna
do celoměstského systému zeleně. Severní svah Dívčích hradů při stanici metra Radlická je určen
pro obytnou a smíšenou zástavbu volné struktury, část této lokality je v územní rezervě.
Velké změny zejména v severozápadní části území bude znamenat stavba Radlické radiály, která
se zde zanoří do tunelu. Obsluhu území pro studenty i pěší návštěvníky by měla zlepšit
předpokládaná lanovka od stanice metra Radlická.

Obr. 46: S/18 - výřez z ortofotomapy
Zaměření územní studie
Je třeba prověřit rozsah a kapacitu možné zástavby vysokoškolského areálu v pohledově
exponované západní části plošiny Dívčích hradů a možnosti dopravní obsluhy území. Výhledově
se předpokládá výuka 10 000 studentů a ubytování 6 000 studentů. Areál musí být doplněn na jihu
a východě o plochy rekreace přírodní, na severu a jihu o plochy nelesní. Ve východní části území
je třeba navrhnout park, který bude v okrajových partiích přecházet do přírodě blízkých ploch
s unikátními výhledy na centrum města.

145

13. Územní studie požadované konceptem nového Územního plánu hl. m. Prahy

Významné bude prověření navrhované zástavby v pohledech zejména z historického jádra města,
včetně ověření hranice zástavby severního svahu Dívčích hradů. Studie musí prověřit i plochy
určené konceptem územního plánu jako rezerva, případně upravit jejich rozsah.
Dopravní řešení musí obsahovat prověření návazné dopravy na metro B Jinonice a ověření reálnosti
navržené lanovky od stanice metra Radlická, je vhodné zapojit i železniční stanici Praha-Jinonice.
Výjimečný charakter území nabízí výrazný rozvoj cyklistické a pěší dopravy.

Obr. 47: S/18 - výřez z Výkresu základního členění

Obr. 48: S/18 - výřez z Koordinačního výkresu
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S/19 Smíchov - nádraží (55,0 ha)
Vymezení a charakter území
Převážnou část řešeného území tvoří železniční nádraží Praha-Smíchov, jehož severní část
(nákladový obvod) je určena k transformaci. V jižní části zůstane provoz železnice zachován, bude
však redukován plošný rozsah kolejiště. Součástí řešeného území je i lokalita autobusového nádraží
Na Knížecí na severu, předpolí železničního mostu a řešení přednádražního prostoru.
Území je součástí významného přestavbového území T/18.

Obr. 49: S/19 - výřez z ortofotomapy
Obr. 50: S/19 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 51: S/19 - výřez z Koordinačního výkresu
Využití území
Severní část lokality je určena k transformaci umožňující rozšíření kompaktně zastavěné části
Smíchova jižním směrem. V centru území je malý park, kolem něj obytná zástavba obklopená
smíšeným územím, které bytovou zástavbu odcloní od dopravně zatížených komunikací. Východní
část této lokality je v etapě, vázané na vybudování tunelu železnice směrem Karlovo náměstí
a Hlavní nádraží.
Pásem zeleně propojujícím Paví vrch s nábřežím je oddělena další lokalita určená převážně
pro smíšené území s kompaktní zástavbou a veřejným prostranstvím. Jižní část lokality je fixována
pro dopravní funkci, součástí bude rekonstruovaná železniční stanice, městský distribuční areál
pro potřeby city-logistiky, záchytné parkoviště P+R a kapacitní terminál autobusové dopravy.
Přes území je vedena stávající kanalizační stoka.
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Zaměření územní studie
Území nádraží Praha - Smíchov bylo již v minulosti mnohokrát studijně ověřeno, k zápisu
do evidence je připravena US Smíchov-jih z roku 2003. V souvislosti s novými vstupy je však třeba
toto území prověřit znovu, předchozí studie je nutné využít jako analytický podklad i jako bohatou
studnici nápadů a inspirace.
Cílem nové studie je na nádražních pozemcích ověřit plnohodnotnou městskou čtvrť včetně
potřebné vybavenosti, parkových ploch a pracovních příležitostí tak, aby sem bylo rozšířeno
stávající centrum Smíchova. Upřesnit je třeba polohu a rozsah veřejných prostranství. Nutné
je ověřit provozní schéma nového dopravního terminálu v jižní části lokality i navržené tunelové
řešení železničního propojení „Nové spojení – II. etapa“, jehož realizace podmiňuje výstavbu
v části řešeného území. Studie musí zohlednit i výsledky prověření rekonstrukce a ztříkolejnění
železničního mostu včetně rezervy pro most silniční podél jeho jižní hrany. Je třeba respektovat
založení okolní urbanistické struktury a zhodnotit historické i kompoziční osy v území, velmi
vhodné je zachovat fragmenty nádražní architektury pro připomenutí historie místa.

S/20 Strahov (53,4 ha)
Vymezení a charakter území
Řešené území zahrnuje velký (Masarykův) stadion, Rošického stadion a tréninkový stadion, stadion
severně od nich, a území dnešních vysokoškolských kolejí až po hradby na severní a východní
straně.
Řešené území je téměř shodné s rozsahem významného přestavbového území T/21.
Využití území
V základní variantě je velký, Rošického i tréninkový stadion ponechán pro sportovní funkci.
Severně od nich se předpokládá transformace území na rodinné bydlení. Koncept územního plánu
předpokládá v základní variantě vymístění studentských kolejí a na jejich místě v redukovaném
rozsahu smíšené území s volnou strukturou zástavby s výškovou hladinou do 5 nadzemních podlaží,
zbytek území by měl být parkově upraven. Dopravní systém je ponechán ve stávajícím stavu.
Ve variantě jsou navrženy plochy všech tří stadionů jako smíšené území s volnou strukturou
zástavby do 5 podlaží, počítá se tedy s likvidací sportovní funkce. Na ploše vysokoškolských kolejí
je navržena plocha bydlení vilového charakteru.
Zaměření územní studie
Cílem je variantní ověření možné funkční a prostorové transformace území s chátrajícími stavbami
a s problematicky využívanými plochami s cílem najít vhodné a životaschopné využití. Předpokládá
se kvalitativní transformace Masarykova a Rošického stadionu s částí přilehlých tréninkových ploch
za podmínky, že bude zachována základní hmota památkově chráněného Masarykova stadionu.
Je třeba respektovat kompoziční osy v území, zejména osu Bílá hora - Hradčany. Studie
by se znovu měla pokusit o prověření zlepšení dopravní přístupnosti.
Jako zdroj inspirace mohou sloužit výsledky urbanistické soutěže Ideové řešení Masarykova
stadionu a velkého rozvojového území Strahov z roku 2008, viz příloha 16.1 Urbanistické soutěže
v Praze a v České republice.
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Obr. 52: S/20 - výřez z ortofotomapy

Obr. 53: S/20 - výřez z Výkresu základního členění
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Obr. 54: S/20 - výřez z Koordinačního výkresu

S/21 Ruzyně - Vlastina (64,3 ha)
Vymezení a charakter území
Transformační území je rozděleno do tří lokalit, všechny jsou v současné době zastavěné.
Severozápadní část tvoří areál Ministerstva obrany se zástavbou drobnějšího měřítka, s nímž
sousedí areál tiskárny Naše vojsko. Severovýchodní část je kompaktně zastavěna halovým objektem
bývalého Prioru, rekonstruovaným po požáru v roce 1993, v jižní části oddělené ulicí U Prioru jsou
menší skladové haly. Jižní hranici území tvoří železniční trať na Kladno, budoucí rychlodráha
na letiště.
Využití území
Severozápadní část území je určena pro veřejné vybavení se střední hustotou zástavby a výškovou
hladinou do 5 podlaží – vysokoškolský kampus. Severovýchodní část je definována jako smíšené
území se střední hustotou zástavby a výškovou hladinou do 5 podlaží. Jižně od ulice U Prioru
se předpokládá smíšená zástavba volné struktury do 3 podlaží. Podél ulice Pilotů, na západě území,
je veden pás zeleně. Hlavní dopravní skelet tvoří na severu ulice Vlastina a na jihu ulice U Prioru.
V základním návrhu je na západním konci ulice U Prioru stanice rychlodráhy (posunutá vůči dnešní
vlakové stanici Praha-Ruzyně), ulicí Vlastinou je vedena tramvajová trať. Ve variantě je v ulici
Drnovské navržena stanice metra.
Zaměření územní studie
Studie by měla prověřit možnosti přeměny území na vysokoškolský kampus a možné transformace
v navazujících plochách dnešních halových objektů. Je třeba ověřit vhodnost zachování historicky
hodnotných objektů či alespoň stop v území.
Jako zdroj inspirace mohou sloužit výsledky urbanistické soutěže Transformace industriálního
území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 z roku 2010, viz příloha 16.1.
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Obr. 55: S/21 - výřez z ortofotomapy

Obr. 56: S/21 - výřez z Výkresu základního členění
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Obr. 57: S/21 - výřez z Koordinačního výkresu

S/22 Sedlec - mrazírny (13,2 ha)
Vymezení a charakter území
Hlavní část tohoto transformačního území tvoří bývalý areál mrazíren v Sedlci, mezi železniční
tratí, ulicí Kamýckou a V Sedlci. Severní část je tvořena většími halovými objekty, jižní část
menšími stavbami. Západně od ulice V Sedlci jsou stávající rodinné domy.
Využití území
V severní části území, severně od ulice Přerušená, je navrženo obytné území kompaktnějších
rodinných domů, v severním cípu s možností vyšší zástavby. Jižní část území má smíšené využití
s kompaktní zástavbou do 3 podlaží, s vnitřní plochou zeleně. Rodinné domy západně od ulice
V Sedlci zůstanou zachovány. Dopravní napojení je ulicí V Sedlci na Kamýckou, v těsné blízkosti
lokality se nachází železniční stanice.
Zaměření územní studie
Studie by měla ověřit možnosti uspořádání území bývalého průmyslového podniku, s možnými
kontaminacemi půdy. Prověřena by měla být struktura i výška zástavby. Důležitá je vazba
k uvažované tramvajové trati jižně od ulice Kamýcké, která však zároveň území zatíží hlukem.
Je ke zvážení, zda jsou rozsah řešeného území a zkoumaná problematika natolik závažné,
aby vyžadovaly prověření územní studií, nebo zda by nestačilo zpracovat pouze ověřovací
či prověřovací studii.
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Obr. 58: S/22 - výřez z ortofotomapy

Obr. 59: S/22 - výřez z Výkresu základního členění
Obr. 60: S/22 - výřez z Koordinačního výkresu
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14. HISTORICKÝ VÝVOJ SMÍCHOVA
Tato příloha doplňuje kapitolu 6 disertační práce, která pojednává o vlivu urbanistických
a územních studií na vývoj konkrétní lokality, zkoumaném na příkladu pražského Smíchova.
V první části tato příloha ve stručnosti popisuje vývoj čtvrti, ve druhé části podává v datech
systematický přehled vývoje v různých oblastech, ve třetí části dokumentují historické mapy rychlý
vývoj území zejména v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ortofotomapy zařazené
ve čtvrté části této přílohy ilustrují a uvádí do souvislostí text zařazený ve vlastní disertační práci,
pojednávající o jednotlivých studiích, které řešily území od 70. let 20. století.

14.1 Přehled vývoje
Motto: „Abych podal všemožně úplný obraz minulosti a přítomnosti Smíchova, přičinil jsem
se sebrati, co se poněkud důležitého a pamětihodného sebrati dalo“11.
Území Smíchova bylo osídleno již v době bronzové. Obyvatelstvo se nejprve usazovalo kolem
hlavních cest vedoucích z města na venkov, směrem na Zbraslav a na Plzeň, tedy podél dnešní ulice
Štefánikovy (dříve Kinského třída, S. M. Kirova) a Nádražní (dříve Švarcenberská třída), které byly
obestavěny souvislou frontou domů již v 70. letech 19. století., a k nim kolmé osy ulice Lidické
a Plzeňské s později založenou paralelní stopou ulice Vrchlického. Ve styčném bodě těchto cest
je dodnes centrum Smíchova, křižovatka Anděl. Trasa ulice Štefánikovy a Nádražní
se v nezměněné podobě dochovala v urbanistické struktuře Smíchova dodnes.
V literatuře je Smíchov poprvé zmiňován ve 13. století, historicky je prvně doložen ve dvorských
deskách z roku 1406, kde je uvedena chmelnice Jana, syna Buzkova na Smíchově12. Od roku 1360
byl však Smíchov od vnitřní Prahy oddělen hradbou zbudovanou Karlem IV. V roce 138613
rozparcelovali kartuziáni14 svá pole a začala zde vznikat první středověká vesnice.
Kolem ní se rozprostíraly rozsáhlé vinice s viničními usedlostmi, z nichž některé se dochovaly
dodnes. Za vlády Rudolfa II. vzniklo mnoho šlechtických letohrádků (Bukvojka, Mlynářka,
Klamovka, Bertramka, Santoška) a několik velkých hospodářských dvorů (Malvazinka,
Šalamounka). Ještě na počátku 19. století byl Smíchov soustavou zahrad se skupinami venkovských
domů podél výpadových silnic, v polovině 19. století zde bylo 70 usedlostí, dvorců a panských
sídel, což byl největší počet z celé nynější Prahy.
Tvář Smíchova se začala výrazně měnit v první polovině 19. století. Století páry s sebou přineslo
obrovský rozkvět průmyslové výroby. Na Smíchově začaly vznikat továrny; nejprve tkalcovny
a dílny na výrobu klobouků a rukavic, kartounky (továrny na výrobu potištěné bavlny), porcelánka
(Wienerova továrna na šálky), cukrovar, továrny na papír, na mlýnské stroje (Kohoutova továrna),
hasičské stroje a přístroje, barvírna kůží, přádelna, tiskárna a v roce 1843 zde byla založena
Ringhofferova strojírna, později ČKD, s 1600 zaměstnanci a se špičkovou produkcí tramvají
v 80. letech 20. století přes 1000 ks ročně. Tomuto rozvoji napomohla příhodná poloha Smíchova
v blízkosti vnitřní Prahy, terénní konfigurace i poloha u řeky Vltavy, která však v letech 1845
a 1890 město při velkých povodních značně poničila.

11

BOEHM, J. Monografie města Smíchova, s. 1f.
BOEHM, J. Monografie města Smíchova, s. 9.
13
HORÁK, J. Kniha o staré Praze, s. 124.
14
Klášter byl založen roku 1342, vypálen 1419, dodnes se z něj kromě názvu ulice Kartouzská nic nedochovalo.
12
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S rozvojem výroby byl spjat masivní příliv obyvatelstva (v roce 1850 zde žilo 2 608 obyvatel,
v roce 1890 již 32 646 obyvatel), takže v druhé polovině 19. století byl Smíchov po vnitřní Praze
druhým největším městem v Čechách. V roce 1838 byl Smíchov povýšen na druhé pražské
předměstí15. K povýšení na město došlo fakticky již v roce 1849, nicméně formálně bylo uznáno
až k roku 1903.
Obrovský nárůst počtu obyvatel si vynutil rychlou výstavbu nájemních domů. Nejstarší činžovní
domy vznikly jižně od Anděla. Domy byly zpočátku pouze jednopatrové, jejich kvalita se však
v některých částech čtvrti postupně výrazně zlepšovala. Obytná zástavba se rozvíjela v blokovém
schématu, charakteristickém pro Smíchov a další podobné čtvrti.
Na rozvoji Smíchova se v neposlední řadě podílela i železnice, od 60. let 19. století sem
byly postupně zaústěny čtyři dráhy. První byla Česká západní dráha, která vybudovala v roce 1862
Smíchovské nádraží. Druhou koncesi, na stavbu České severozápadní dráhy, získala roku 1868
společnost Buštěhradská železnice. Stavba byla dokončena roku 1872 a nové osobní nádraží vniklo
v severní části Smíchovského nádraží, blízko prostoru Na Knížecí. Roku 1872 byla rovněž
zprovozněna spojka na Hlavní nádraží a v roce 1873 byla dokončena tzv. Pražsko - Duchcovská
dráha ze Smíchova přes Prokopské údolí, Rudnou, Slaný a Louny do Duchcova. Nová nádražní
budova od architektů J. Zázvorky a J. Žáka byla uvedena do provozu roku 1956.
Velký význam mělo propojení s pravým břehem, které zajistil řetězový most císaře Františka Josefa
(postaven v letech 1839-1841, 1898-1901 nahrazen mostem Legií, dříve 1. máje), železniční most
(1870-72, 1901 nahrazen novým železničním mostem), Palackého most (1876-7816, rozšířen 1951)
a později Jiráskův most (1928-33) doplněný železobetonovou lávkou na Dětský ostrov (1933).
S vybudováním Palackého mostu souvisela změna pokračování ulice Plzeňské východním směrem.
Cesta k Vltavě původně vedla dnešní ulicí Na Bělidle (dříve Komenského) k brodu přes řeku,
po otevření mostu však tato ulice ztratila na významu a její roli převzala dnešní ulice Lidická
(dříve Palackého třída).
Konec 19. století znamenal úpadek průmyslové výroby na Smíchově. Začátkem 80. let 19. století
bylo na Smíchově ještě na 30 větších průmyslových závodů včetně strojíren, továrny se však
postupně stěhovaly jinam a na jejich místě vznikaly obytné objekty. Nové domy se oproti továrnám
obracely k řece Vltavě, v letech 1874-1878 byla upravena část Ferdinandova nábřeží (dnes
Janáčkovo nábřeží), tedy levý vltavský břeh od mostu císaře Františka Josefa k Petržílkovým
mlýnům, zhruba k dnešnímu Jiráskovu mostu. Bytová zástavba se nejvíce rozvíjela na přelomu
19. a 20. století, kdy byla celá smíchovská plošina zastavována bloky nájemních domů
s vynechanými prostory pro náměstí. Do roku 1890 bylo zastavěno území od Újezdské brány
(zbořena 1891) k Arbesovu náměstí (dříve Jakubské náměstí), kde po uzavření hřbitova v roce 1787
a jeho zrušení v roce 1831 vznikl roku 183317 kolem bývalého kostelíka sv. Filipa a Jakuba
z 11. století (první písemná zpráva 133318, zbořen 1891) první veřejný prostor na Smíchově.
Vlastní náměstí bylo zpočátku obklopeno zahradami, pevnou frontu dostalo až na počátku
20. století. Konkurovalo mu severněji položené náměstí otevřené do Kinského zahrady
(dnes náměstí Kinských), které vzniklo po zboření Újezdské brány (1653, znovu vystavěna 1862
na místě předešlé brány19) při výstavbě Albrechtových, později Štefánikových kasáren (1886-1892),
dnes Justičního paláce.

15

Prvním předměstím byl Karlín.
FISCHER, J. a O. Pražské mosty, s. 34.
17
BOEHM, J. Monografie města Smíchova, s. 29.
18
ZOUBEK, F. J. Smíchovské upomínky historické, s. 10.
19
BOEHM, J. Monografie města Smíchova, s. 25.
16
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V letech 1889-1890 vzniklo Hořejší nábřeží mezi Palackého a železničním mostem, 1899 byl
dokončen úsek nábřeží mezi Palackého a budoucím Jiráskovým mostem. Do roku 1910 sahala
zástavba po Lidickou ulici a zastavovalo se území až k železničnímu mostu. Centrem této části
Smíchova se stal kostel sv. Václava (1881-1885, arch. Antonín Barvitius), kvůli jehož výstavbě
a zejména uvolnění jeho předprostoru bylo roku 1884 ubouráno křídlo letohrádku Portheimka
od K. I. Dienzenhofera z roku 1725. V blízkosti kostela bylo na přelomu 19. a 20. století založeno
náměstí 14. října (dříve Václavské, Kostelní, Stamicovo), které se stalo a dodnes zůstalo správním
a kulturním centrem Smíchova. V letech 1907-1908 zde byl vybudován reprezentační Národní dům
a v roce 1909 krytá Smíchovská tržnice (obě stavby arch. A. Čenský).
Do první světové války byla struktura značné části Smíchova prakticky dokončena, v době mezi
válkami se již pouze doplňovala o některé nové budovy a soubory. Po zboření plynárny z roku 1857
byly v letech 1932-1936 postaveny Ženské domovy (arch. J. Hlaváček a J. Lada). Nejvýznamnější
zásah představovalo vyústění Jiráskova mostu20 do prostoru bývalé Botanické zahrady
(založena 1775, rozšířena 183521), dnes Dienzenhoferových sadů, založených roku 1905.
V návaznosti na Jiráskův most byla později proražena ulice V botanice. Torzo bloku bylo
na konci 80. let 20. století doplněno budovou Komerční banky a jejích obytných domů, druhá strana
ulice však dodnes zůstává jako torzo. Navazující Kartouzská ulice je však jednou z nejstarších tras
na Smíchově, přestože její stopa zaznamenala v 19. století korekce.
Pro čtvrť byla obrovským impulsem výstavba metra trasy B v polovině 80. let 20. století
(otevřena 2. 11. 1985), výstupy ze stanic se staly přirozenými centry spádové oblasti.
V 90. letech 20. století byla započata radikální přeměna Smíchova. Několik urbanistických studií
(viz kapitola 6.1 disertační práce) přineslo nové řešení celé oblasti včetně přeřešení dopravního
systému. Městský okruh je veden Strahovským automobilovým tunelem otevřeným v roce 1996
a tunelem Mrázovka (zprovozněn 26. 8. 2004), takže Smíchov je od části průjezdní dopravy
ochráněn. Po definitivním odsunu všech průmyslových závodů kromě Smíchovského pivovaru
(založen 1869) byly na základě urbanistické studie Smíchov-centrum z roku 1996 na uvolněných
plochách vystavěny soubory Zlatý anděl (arch. Jean Nouvel, investor ING, dokončeno
2000), Kulturní a obchodní centrum Nový Smíchov (investor Carrefour a Cadelská, dokončeno
2001) a Anděl City (investor UBM Bohemia, 1. etapa dokončena 2002). Následovaly komplexy
Anděl park a Anděl Media Centrum mezi ulicemi Nádražní a Kováků na místě továrny Tatra
Kopřivnice (Spojprojekt Praha - ateliér Aulický, investor Akvamarín / Karimpol International,
dokončeno 2005), Smíchov Gate (architekti AHK, hotel otevřen 1. 4. 2004) a druhá etapa projektu
Anděl City.
Další rozvojové, resp. transformační plochy se nacházejí v místech dnes již nevyužívané severní
části Smíchovského nádraží a v pásu mezi nádražím a řekou Vltavou. Sem se bude v příštích letech
koncentrovat stavební aktivita.

20
21

Uvažována byla i poloha ústící na Arbesovo náměstí, v ose pravobřežní ulice Myslíkovy.
BOEHM, J. Monografie města Smíchova, s. 51.
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Obr. 61: Vývoj půdorysné morfologie Smíchova
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Obr. 62: Orientační mapa Smíchova s vyznačením ulic a významných staveb
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14.2 Významná data
Správa
11. stol.
1333
1406
1548
1594
1622
1838, 15. 1.
1849
1903, 22. 2.
1922, 1. 1.
1960

osada Újezd
první záznamy o Smíchovu
Smíchov historicky doložen (zápis v dvorských deskách)
konfiskace Smíchova Ferdinandem I.
Pražané Smíchov znovu odkoupili
Smíchov se stal zástavou Pavlu Michnovi
Smíchov povýšen Ferdinandem V. na předměstí Prahy
ve spojitosti s Košířemi samostatná obec s vlastní správou,
vytvořen znak Smíchova vycházející ze znaku Prahy
k tomuto datu povýšil František Josef Smíchov na město
zákonem vytvořena Velká Praha – Smíchov se stal XVI. obvodem
Smíchov se stal součástí Prahy 5

Obyvatelstvo
Po třicetileté válce zbyl 1 obydlený dům a 16 zpustošených stavení
1785
ne více než 60 čísel popisných
1836
196 čísel popisných
1838
2 453 obyvatel, 93 domů a 107 dvorců a hospodářských stavení
1843
2 453 obyvatel, 200 domů
1850
2 608 obyvatel
1855
kolem tohoto roku 9 141 obyvatel, 231 domů
1857
8 195 obyvatel, 237 čísel popisných
pol. 19. stol. Smíchov po vnitřní Praze druhá největší osídlená oblast v Čechách
1869
15 382 obyvatel
1870
350 čísel popisných
1880
24 984 obyvatel, 503 čísel popisných
1890
32 646 obyvatel
před 1. sv. válkou 68 228 obyvatel
po 1. sv. válce 56 337 obyvatel
1922
více než 60 000 obyvatel
90. léta 20. stol. 39 131 obyvatel, 2 612 domů, 17 635 bytů
1997
34 446 obyvatel, 2715 domů, 17 877 bytů
2006
36 165 obyvatel
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Stavby
11. stol.

kostelík sv. Filipa a Jakuba
první písemná zpráva 1333
hřbitov okolo uzavřen 1787, zrušen 1831, 1833 vyrovnáno dnešní Arbesovo náměstí
zbořen 1891, část vybavení přenesena do nového kostela na Malvazinkách
1362
budováno opevnění – Hladová zeď + brána na Újezdě
1386
první obydlí na pozemcích Kartuziánů
Doba Rudolfa II. - založeno mnoho šlechtických letohrádků: Bertramka, Bukvojka, Don-Martinka,
Mlynářka, Hřebenka, Kesnerka, Klamovka, Koulka, Zámečnice
hospodářské dvory: Klikovka, Malvazinka, Palata, Šalamounka
osamělé usedlosti: Pernikářka, Mrázovka, Zatlanka
1548-1684
ves Smíchov střídala majitele
1653
postavena Újezdská brána
1862 – znovu vystavěna
1891 (1892) – zbořena
Po 1684
formanský hostinec Na Knížecí
zbořen 1912
1725
Portheimka (arch. K. I. Dientzenhofer)
kolem pol. 19. století přistavěli bratři Porgesové boční křídla v klasicistním slohu
1884 ubouráno její křídlo při stavbě kostela sv. Václava
17.-18. století války a nemoci (1741-57 okupace francouzskými a pruskými vojsky)
18. století
vznik Dětského ostrova při stavbě jezů na Vltavě
poč. 19. stol. první nájemní dům - Amerika - stával na Arbesově náměstí, pro dělníky Wienerovy
továrny, podsklepený dvoupatrový pavlačový dům
1827-1831
Letohrádek Kinských podle návrhu Jindřicha Kocha
40. léta 19. stol. - Regulační plán Smíchova pro východní část obce
1853
Radnice vystavěna jako obytný dům
1863
Synagoga
1930 byla synagoga přestavěna ve funkcionalistickém stylu22
1868
Vila Santoška v těsné blízkosti původní usedlosti
1869-70
34 jednopatrových domů dělnické kolonie Mrázovka23 (dnes již nestojí)
konec 60. - pol. 70. let 19. století - souvislá fronta kolem Nádražní a Štefánikovy třídy
1871
letní Švandova aréna, nahrazena dnešním soudem
1874
přestavba radnice ze staršího domu (J. Schulz) (?1858)
po 1875
zastavována oblast severně od Anděla, protože 300 sáhů od hradeb se nesmělo
do roku 1875 bez povolení nic stavět
1876
založen hřbitov na Malvazinkách podle návrhu Antonína Barvitia
1896 zde byl dokončen novorománský hřbitovní kostel
1874-78
Janáčkovo nábřeží severně od Jiráskova mostu
1874-78
nábřeží od Palackého k Jiráskovu mostu – na obou březích
1878
Lidická (dříve Palackého) ulice v dnešní stopě, navázala na nový Palackého most
1880
Jechenthalovy domy na severní straně předmostí Řetězového mostu
1882-84
ženský klášter Sacre Coeur - novogotický komplex se stejnojmenným kostelem
na místě vily továrníka Riedla
1871-85
Švandovo divadlo
1881-85
Kostel sv. Václava (arch. Antonín Barvitius)
1888-89
klášter sv. Gabriela – novorománský, benediktinský
založen hraběnkou Gabrielou Sweert-Sporkovou

22
23

ŠKODA, E. Pražské svatyně, s. 275.
KOLEKTIV. Stará dělnická Praha, s. 164.
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1889-90
do 1890

Hořejší nábřeží mezi Palackého a železničním mostem
zastavování území od Újezdské brány k Arbesovu náměstí (dříve Kostelní,
Jakubské), vyjma bloku pod Kinského zahradou
1886-92
Albrechtova, později Štefánikova kasárna na náměstí Kinských, dnes Justiční palác
1892
Pražská paroplavební společnost koupila pozemek u železničního mostu
1898
na Smíchově bylo 7 veřejných českých škol obecných - 2 školy měšťanské, 3 veřejné
školy německé, 1 soukromá německo-židovská, 2 gymnázia
1899
úsek nábřeží mezi Palackého a budoucím Jiráskovým mostem
poč. 20. stol. nové zastavění mezi Palackého a železničním mostem, pokračuje
zástavba podél Holečkovy ulice
1900-02
rohový blok na úpatí Kinského zahrady uzavřel náměstí Kinských
1902
rozparcelována Botanická zahrada
1899-1903
ostrov a vorový přístav Císařská louka (dříve poloostrov)
1902-1905 – nábřeží vyšehradské
1906-1908 – nábřeží v Podolí
1907-08
Národní dům na Smíchově (A. Čenský)
1909
Smíchovská tržnice (A. Čenský)
do 1910
zástavba až po Lidickou ulici, staví se až k železničnímu mostu, ale bloky
nekompaktní
do 1910
nábřežní zástavba v dnešní podobě
do 1910
budována Švédská ulice
1914
kino Maják v Lidické ulici
1915
nové domy Na Knížecí - biograf
1916
u Dětského ostrova vztyčena socha Vltavy (J. V. Pekárek)
1931
Českobratrský sbor J. A. Komenského Českobratrské církve evangelické
v Doubkově ulici
1932-36
Ženské domovy (J. Hlaváček a J. Lada) na místě plynárny z roku 1857
1936
Ústřední sociální pojišťovna (F. A. Libra a J. Kan)
1938
Regulační plán Smíchova
definice nových uličních čar pro novostavby (např. v ulici Štefánikova)
1953-56
Nová nádražní budova (J. Zázvorka a J. Žák)
1962
Pomník J. Arbese (J. Černý a J. Koreček)
1996
Strahovský tunel
2000, 2. 11. Zlatý anděl (J. Nouvel, ING Real Estate)
13000 m2 ploch kanceláří, 7000 m2 obchodů (14 obchodů + supermarket), restaurace,
224 parkovacích míst
2001
Kulturní a obchodní centrum (KOC) Nový Smíchov (Carrefour, Cadelská)
hypermarket, téměř 200 obchodů, multikino, restaurace, pasáž dlouhá 200 m v ose
ulice Stroupežnického - Drtinova, propojení lávkou s parkem Sacre Coeur, střešní
zahrada, 2 tisíce parkovacích míst
1999-2002
Anděl City – 1. etapa (UBM Bohemia)
60 000 m2 kancelářských ploch (20 000 m2 v 1. etapě), 9 000 m2 plochy obchodní,
multikino, sport, restaurace, hotel
bloková struktura s 21 domy
2004, 1. 4.
otevřen hotel Smíchov Gate
2005
Anděl Park (investor Akvamarin)
mezi ulicemi Radlická a Kováků
42 000 m2 kancelářských ploch, 12 bytů, 400 parkovacích míst
2009
Administrativní budova naproti Smíchovskému nádraží
2010
Dostavba proluky v ulici Radlické – nh hotel
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Továrny
1750
1815
1816

v původních šlechtických zahradách založeny 3 manufaktury, ale brzy zanikly
Przibramův závod – kartounka, u dnešního kostela sv. Václava
založena Porgesova továrna na Smíchově - kartounka24
umístěna v sousedství farního kostela sv. Filipa a Jakuba, postupně se rozrostla
až k Petržílkovským mlýnům
1844 zde byly zavedeny stroje
1872 se obě továrny spojily v novou akciovou společnost Tkalcovna a tiskárna
pražsko-smíchovské rukodílny na kartouny
1836
Lihovar na Zlíchově
1843
Ringhofferova továrna přestěhována na Smíchov (založena 1769)
1843
Kohoutova strojnická továrna pro stavbu strojů mlýnských
stávala za pivovarem na pozemcích usedlosti Valentinka
1897 prodán pozemek pivovaru
1852
Ringhofferův závod převzal výrobu vagonů
v letech 1874-80 vyráběl 800 vozů ročně
1856-57
Smíchovská Plynárna pražské obce
v místě dnešních Ženských domovů a autobusového nádraží Na Knížecí
1869, 23. 10. založen Akcionářský pivovar na Smíchově - Staropramen
1871 uveden do provozu
koncem století již 3. největší pivovar v Čechách
1883
strojní výroba cihel na Zatlance
1911
Továrna Walter na automobily a později letecké motory v Jinonicích
byla sem přesunuta výroba ze Smíchova, kde byla továrna založena 1898
1996
odstřeleny budovy ČKD (dříve Ringhoffer, Tatra), závod byl přesunut na Zličín,
kde výroba skončila v roce 2009

Zeleň
1673-89
1689

1725

1775

1804
1813
1827

24

postaven areál Slavatova letohrádku
mezi ulicemi Pavla Švandy a Kořenského
Medvědí kašna (J. Kohl) - později přemístěna na náměstí Kinských
a pak na náměstí 14. října
1815 zde zřízena Przibramova továrna, 1899 zbourána
Portheimka (Kilián Ignác Dientzenhofer)
1758 založeny oranžerie
1828 zde postavena kartounka
Botanická zahrada - původně libosad kartuziánského kláštera, po zrušení
jezuitského řádu botanická zahrada od Arbesova náměstí k ulici Na Bělidle
v 18. stol. vytvořena barokní osa k řece
1835 rozšířena, 1890 poničena při povodni
pozůstatek - Dienzenhoferovy sady
kvůli stavbě Jiráskova mostu zde 1933 zbořen pavilon od K. I. Dientzehofera z 1735
zahrada rozparcelována v roce 1902
Filip Clam-Gallas zřizuje okrasný parčík na náměstí Kinských, po jeho smrti však
park chátrá
Santoška přechází do vlastnictví rodiny Daubkových
vybudována Zahrada Kinských
1831 zpřístupněna na vstupenky

DAVID, P. SOUKUP, V. Skvosty Prahy, s. 192.
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1863
1891-94

1901, 12. 5.
1905
1907
2001

počátek přestavby usedlosti Santoška na novogotickou vilu
okolí přebudováno na romanticko-krajinářský park
vybudovány sady Na Skalce (smíchovský rodák rytíř Daubek, majitel Santošky)
založeno hned jako veřejný městský park, město zde staví altánek. Byl sem přenesen
dřevěný pavilon z národopisné výstavy, dnes již nestojí.
volný přístup pro veřejnost do Kinského zahrady
vznikají Dienzenhoferovy sady na části pozemku po přeložení botanické zahrady
na Slupi
odkoupení a zpřístupnění Santošky
vila přebudována na restauraci s hudebním pavilonem, dnes mateřská škola
zrekonstruována zahrada Sacre Coeur a propojena s KOC Nový Smíchov

Mosty
1836
1839-41

rozhodnuto o stavbě mostu přes Střelecký ostrov
Řetězový most císaře Františka Josefa I. (stavitel Vojtěch Lanna podle projektu
Bedřicha Schnircha)
druhý pražský most
nahrazen 1898-1901 mostem Legií
délka 412,74 m; šířka 9 m
1870 - 15. 12. 1872 - železniční most (firma Bratři Kleinové, podnikatel V. Lanna)
po Negrelliho viaduktu druhý pražský železniční most
původně jednokolejný
železný na 6 pilířích; 4 hlavní pole o rozpětí asi 57 m; délka 296,3 m; šířka 4,3 m
příhradové přímočaré nosníky, pilíře založeny na pilotových roštech
1876 - 22. 12. 1878 - kamenný Palackého most (B. Münsberger a Ing. J. Reiter)
třetí nejstarší dosud stojící pražský most
7 kleneb o rozponu max. 32 m; šířka 10,8 m
zaústěn do již dříve vzniklé Lidické ulice o šířce pouhých 14 metrů
1951 byl most rozšířen a sochy z něj přeneseny na Vyšehrad
1898 - 14. 2. 1901 - Most Legií (A. Balšánek a Ing. J. Soukup)
název od roku 1918
kamenný most nahradil dřívější řetězový
1901, 30. 9. - 1. 10. - přerušen provoz a smontována konstrukce nového železničního mostu,
přestože původní most dovoloval rozšíření na dvoukolejnou trať
Ing. Jan Kolář, mostárna Bratři Prášilové v Libni a Pražská akciová strojírna-Ruston
3 pole poloparabolické příhradové konstrukce o rozpětí téměř 70 m; šířka 8,10 m +
2 x 1,80 m
stojí ve stejné stopě jako most původní (nové pilíře byly postaveny mezi původní)
železniční výluka při výměně mostů trvala 2 dny a 3 noci
1929-33
Jiráskův most (V. Hofman a F. Mencl)
6 polí ze železobetonu, šířka 21 m
původně měl vést z Myslíkovy ulice
jezdila tudy elektrická dráha
1933
železobetonová lávka na Dětský ostrov
1996
most přes Radlické údolí, vyústění Strahovského tunelu
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Železnice
1859, 8. 9.
1862

1862, 14. 7.

1864
1866
1868

1872, 3. 7.
1872, 15. 8.
1871-73
1873
1953-56
1985

koncese na provoz České západní dráhy ze Smíchova přes Plzeň a Domažlice
do Bavorska (Furth im Wald)
vybudováno Smíchovské nádraží
příjezdová nádražní patrová budova dlouhá 170 m, zdobená věží
odjezdová budova při zbraslavské silnici, dlouhá 106 m, s přízemní střední částí
a dvouposchoďovými křídly
na druhé straně kolejiště výtopna pro lokomotivy, velká točna a dvě skladiště
zprovozněn úsek Praha - Plzeň (jízda 4 hodiny)
dva vlaky tam i zpět, od roku 1864 tři vlaky tam i zpět
vozový park měl 24 parních strojů, 80 osobních a 709 nákladních vozů
kolem trati se začaly shromažďovat průmyslové závody
po České západní dráze 3 vlaky tam i zpět denně a o víkendech speciální vlaky
do Chuchle a na Karlštejn za poloviční jízdné
rozhodnuto o propojení Smíchovského a Pražského nádraží Františka Josefa
vydána koncese na stavbu České severozápadní dráhy ze Smíchova na Hostivice,
Kladno, Žatec, Chomutov a Vejprty
společnost Buštěhradská železnice, stavba od května 1870
zaústěna Česká severozápadní dráha, nádraží trati v severní části Smíchovského
nádraží
zprovozněna spojka k nádraží Františka Josefa přes železniční most,
Smíchovské nádraží se mění z hlavového na průjezdné
budována Pražsko-Duchcovská dráha ze Smíchova přes Prokopské údolí,
Hlubočepy, Řeporyje, Rudnou, Slaný a Louny do Duchcova
zprovozněna Pražsko-Duchcovská dráha do Slaného
Nová nádražní budova (J. Zázvorka a J. Žák)
Přestavba nádraží v souvislosti s novou stanicí metra

MHD
Od první pol. 19. stol. drožky a fiakry
1870-77
omnibusy o 20 místech na trati Karlín - Smíchov
1875, září
koňská tramvaj na trati Karlín - Řetězový most, 10 vozů
1876
koňka od Řetězového mostu na Smíchovské nádraží vedená Štefánikovou třídou
délka 1260 m
v Libušině ulici (dnes Na Valentince) vozovna a konírna
1883
trať Smíchov - Palackého most - Myslíkova - Vodičkova - Jindřišská - Jezdecká
1897, 13. 6. zahájila provoz Hlaváčkova elektrická tramvaj Anděl (Smíchov) - Klamovka
(Košíře), 1900 ji převzala pražská obec
1898-1905
jednotná obecní elektrická tramvaj
1908
tratě vedly i do Radlic a na Santošku
1926
autobus Lidická - Waltrovka v Jinonicích
před 2. sv. válkou trolejbus Anděl - Waltrovka
1972
ukončen provoz trolejbusů
1985, 2. 11. otevření stanic metra Anděl (Moskevská) a Smíchovské nádraží
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Infrastruktura
1561

1859-88
1872
1886
1899
1902-65
1903
1905-29
1908-14
1913
1918-26
1889

1894-1906
do 1920

Malostranská = Petržílkovská vodárna u Jiráskova mostu
čerpala vodu do kašen, výška 29 m
dnešní podoba z roku 1648, provoz zrušen roku 1886
Hradčanská vodárna vedle Petržílkovské
Smíchovská vodárna - Hořejší nábřeží č. p. 368 u železničního mostu
čerpala do vodojemu Skalka (220.0 m.n.m.)
vodojem Václavka (240.0 m.n.m. - 58 m.v.sl.)
a Malvazinky (303.5 m.n.m. - 110 m.v.sl.)
dohodnut plán jednotné vodovodní sítě
vodovod Kinského zahrada
voda čerpána jen na Václavku, odsud novou čerpací stanicí na Malvazinky
Studna Botanická zahrada na náměstí 14. října
budován společný vodovod Praha - Karlín - Smíchov - Vinohrady - Žižkov
Smíchovská vodárna zastavena, síť připojena řadem Flora - Václavka
vodovod Smíchov s vodojemem Skalka sloužil jako užitkový
Smíchov byl odkanalizován mělkými stokami zaústěnými přímo do Vltavy
a Motolského potoka (Holečkova -> Dětský ostrov, Arbesovo nám. -> Jiráskův most
-> Na Bělidle -> U železničního mostu)
sjednocena pražská kanalizační síť
dobudována hlavní část pražské kanalizační sítě

1857

Plynárna Pražské obce v lokalitě Na Knížecí
zbořena ve 30. letech 20. století

kolem 1850
od 1857

část Štefánikovy ulice osvětlena olejovými lampami
plynové osvětlení ulic
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14.3 Historické mapy

Obr. 63: 1790-1840 Zahrady, parky a usedlosti na území Velké Prahy
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Obr. 64: 1842 Císařské otisky stabilního katastru
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Obr. 65: Mezi 1870 a 1875 Mapa z publikace Smíchov: Předměstí kr. hlavního města Prahy
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Obr. 66: 1882 Situační plán Smíchova
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Obr. 67: 1891 Plán Prahy
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Obr. 68: 1908 Královské hlavní město Praha s okolím
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Obr. 69: 1911 Plán Prahy
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14.4 Historické ortofotomapy

Obr. 70: 1938 Ortofotomapa
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Obr. 71: 1953 Ortofotomapa
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Obr. 72: 1974-75 Ortofotomapa

175

14. Historický vývoj Smíchova

Obr. 73: 1988-89 Ortofotomapa
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Obr. 74: 1996 Ortofotomapa
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Obr. 75: 2008 Ortofotomapa
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Obr. 76: 1991-1993 Letecká fotografie jižního Smíchova

Obr. 77: 1999-2000 Letecká fotografie centrálního Smíchova
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15. SYSTÉMY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V ZAHRANIČÍ
Tato příloha si klade za cíl zmapovat aktuální stav systémů územního plánování ve vybraných
zemích a popsat základní znaky jednotlivých používaných materiálů. Doplňuje a do větší
podrobnosti rozvádí stručný přehled prezentovaný v kapitole 8 disertační práce.
Jako reprezentativní vzorky přístupů byly zvoleny územně plánovací systémy v Německu,
Rakousku, Polsku, Nizozemsku, Francii, Finsku, Spojeném království, Austrálii a Japonsku.
V masivní míře jsou používány grafické příklady popisovaných materiálů, jelikož mají většinou
mnohem větší vypovídací schopnost než rozsáhlý textový popis. Stručněji a bez grafických příkladů
jsou popsány systémy v Belgii, Dánsku, Irsku, na Islandu, v Itálii, Lucembursku, Norsku,
Portugalsku, Řecku, Španělsku a ve Švédsku.
Pro definování širšího rámce plánovacího prostředí příloha uvádí, jakými zákony se územní
plánování v dané zemi řídí, neprovádí však jejich podrobnější rozbor.
Popisuje plánovací dokumenty na úrovni státu a regionu, či jemu odpovídající územní jednotky.
Tyto dokumenty však nejsou blíže rozebírány, pokud to není nutné či účelné.
Hlavní důraz je kladen na dokumenty řešící rozvoj v měřítku města, od jeho strategické
koncepce (odpovídající našemu strategickému plánu), přes celoměstský dokument (odpovídající
našemu územnímu plánu), až po detailní regulace území (odpovídající našemu regulačnímu plánu).
Důležitým cílem je nalézt, zda se v jiných zemích používá dokument ekvivalentní k naší územní
studii a k jakému účelu je využíván.
Kromě podrobného představení jednotlivých územně plánovacích dokumentů příloha zkoumá,
jak se do přípravy dokumentů zapojuje veřejnost, v jaké fázi, jakou formou, a jak se případné
názory veřejnosti zohledňují při přípravě materiálu.
Rovněž uvádí, jakou roli hrají jednotlivá města při plánování a ovlivňování svého rozvoje,
jakým způsobem se ho snaží či nesnaží usměrňovat, případně jaké k tomu využívají prostředky.

15.1 Německo
Územní plánování řídí v Německu stavební zákon - Baugesetzbuch (BauGB) (1986, novelizovaný
v roce 1990 a 1993, 2004, 2007, výrazně změněn 2008 a novelizován 2011), doplněný vyhláškou
o funkčním využití - Baunutzungsverordnung (BauNVO). Pouze zčásti ovlivňuje systém plánování
Raumordnungsgesetz (ROG) (1965, revidován 1997).
Každá spolková země si může přizpůsobit plánovací legislativu svým potřebám 25.
Plán na úrovni státu není zpracován, stát vydává zejména instrukce, jak koordinovat plánování
na regionální a lokální úrovni. V roce 2006 však byl zpracován Koncept a strategie prostorového
rozvoje Německa26.
Na úrovni spolkových zemí (Länder) bývá zpracován zemský rozvojový program
(Landesentwicklungsprogramm), na úrovni regionální bývá zpracován Regionální rozvojový plán
(Regionalplan), který definuje základní priority a směry rozvoje regionu27.
25

OXLEY, M. BROWN, T. NADIN, V. Review of European Planning Systems. 2009. s. 24. [cit. 2011-06-06]
http://www.communities.gov.uk/documents/507390/pdf/167298.pdf
26
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian
and European Countries – Germany. [cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/germany/index_e.html
27
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN. REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG. Flächennutzungsplan mit integrierter
Landschaftsplanung. 2011. s. 1-2. [cit. 2011-06-12] http://www.fnp-muenchen.de/pix_pdf/fnp_erlaeuterung_20110414.pdf
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Na úrovni obce (Gemeinde) se zpracovávají dva druhy základní dokumentů. Kromě nich je ještě
stanovena koncepce rozvoje obce (Rahmen der Stadtentwicklungskonzeption), která se nejvíce
blíží našemu strategickému plánu. Např. v Mnichově se tato koncepce nazývá Perspektive
München. Reaguje na stále se měnící socioekonomické a demografické podmínky. Definuje
základní podmínky pro podrobnější plány, podrobnější plány ji musí zohlednit.
Koncepce vychází z analýzy stávající situace, monitoringu a zhodnocení vývojových trendů
v ekonomické oblasti, společnosti, územním rozvoji, dopravě i ekologii. Musí zohlednit rovněž
dostupné finanční a lidské zdroje.
Obvykle určuje pozici města v Evropě a výzvy, které z ní vyplývají. Definuje podmínky a akce
pro lepší konkurenceschopnost pracovní síly, lepší spolupráci v rámci regionu, udržení sociální
stability v obci, zlepšení pozice zanedbaných částí města, udržení kompaktnosti města a obnovu
jeho vnitřních rezerv nebo lepší přístupnost informací. Obsahuje principy a projekty důležité
pro rozvoj celého města, např. plán regenerace vnitřního města či projekt zeleného pásu.
Koncepce zmiňuje i nejvýznamnější městské projekty a akce, jako předpokládané velké výstavy
či sportovní a kulturní akce28.
Celková koncepce je obvykle doplněna dalšími dílčími koncepcemi, např. koncepcí rozvoje bydlení
nebo rozvojovým programem pro komerční oblasti, plánem rozvoje dopravy, plánem P+R a B+R
nebo koncepcí ochrany půdy a podzemní vody.

Obr. 78: Německo (Mnichov) – Koncepce rozvoje města
28
CITY OF MUNICH - DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND BUILDING REGULATION. Shaping the Future of Munich. Perspective
Munich – Strategies, Principles, Projects. 2005. [cit. 2011-06-12]
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/04_stadtentwicklung/02_perspektive/pdf/englisch.pdf
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Plán využití ploch (Flächennutzungsplan) zhruba odpovídá našemu územnímu plánu, je však
méně detailní. Je nazýván i přípravný plán řídící výstavbu (vorbereitender Bauleitplan). Kromě
plánu využití ploch obsahuje také Krajinný plán (Landschaftsplan) a Plán struktury zeleně29.
Zpracovává se pro celé území obce v měřítku 1 : 10 000, eventuelně 1 : 25 000, nezpracovává
se do podrobnosti pozemků. Plán využití ploch schvaluje zastupitelstvo, je závazný pro správu
obce.
Obsah plánu je standardizován, přesto je možné se od standardního obsahu odchýlit. Určuje hlavní
zásady rozvoje obce a funkční využití v hlavních funkcích, neobsahuje prostorovou regulaci, může
však určit míru využití území. Plochy určené k zastavění jsou dle funkčního využití rozděleny
na plochy bydlení, smíšené, výroby, zvláštní plochy a další primárně nezastavitelné plochy. Toto
členění lze ještě podrobněji rozdělit na funkční typy vesnice, malé obce, plochy čistě obytné, plochy
všeobecně obytné, zvláštní obytné plochy, smíšené území, jádra obce, plochy pro výrobu,
průmyslové plochy, zvláštní plochy. Vybavenost a veřejně prospěšné stavby nejsou vyjadřovány
plochou, ale pouze značkou. Plán řeší i dopravní a technickou infrastrukturu30. Dále identifikuje
plochy se zvýšenou ochranou zeleně či historického dědictví.
Grafická část je např. v Mnichově tvořena jediným výkresem, nejsou zpracovávány oddělené
výkresy pro dopravu, zeleň, technické vybavení apod. Výkres obsahuje i zákres vybraných limitů
využití území. Mnichovský plán je oproti standardu podrobnější, jeho legenda obsahuje mnoho
poddělených funkcí.
Pokud bude zastavovací plán postačovat k řízení rozvoje území, nemusí se plán využití ploch
zpracovávat.

Obr. 79: Německo (Mnichov) – Flächennutzungsplan, výřez

29
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian
and European Countries – Germany. [cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/germany/index_e.html
30
ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 14.

182

15. Systémy územního plánování v zahraničí

Obr. 80: Německo (Mnichov) – legenda Plánu využití ploch
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Zastavovací plán (Bebauungsplan) zhruba odpovídá našemu regulačnímu plánu. Je nazýván
i závazný plán řídící výstavbu (verbindlicher Bauleitplan). Obvykle bývá zpracován pouze
pro vybranou část obce v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500. Nemusí pokrývat celou obec, např.
v Mnichově tento druh plánu pokrývá asi 40 % rozlohy města. Zastavovací plán schvaluje rada
města, je závazný pro správu i pro občany.
Postup přípravy zastavovacích plánů je následující31:
1. Identifikuje se lokalita, pro kterou se bude plán zpracovávat.
2. Rada města zpracuje zadání plánu.
3. Zadání se zveřejní a je veřejností připomínkováno.
4. Odbor městského plánování a stavebního řádu zpracuje zásady plánu. Provede
se vyhodnocení vlivu zásad na přírodní a životní prostředí. Pro získání různých variantních
řešení mohou být zásady zpracovány formou soutěže.
5. Je zpracován koncept plánu ve formě textové a grafické části.
6. Vypíše se veřejné projednání konceptu plánu.
7. V průběhu jednoho měsíce může veřejnost podat připomínky.
8. Pokud je velký zájem o danou problematiku, je vypsáno veřejné jednání s prezentací.
9. Připomínky veřejnosti, dotčených orgánů a městských částí jsou na Odboru městského
plánování a stavebního řádu vyhodnoceny. Na základě připomínek je plán případně upraven
a dopracován do podoby požadované zákonem.
10. Návrh plánu včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivu na životní prostředí je odsouhlasen
radou města.
11. Vypíše se veřejné projednání návrhu plánu.
12. Po dobu jednoho měsíce může veřejnost podávat připomínky a námitky k plánu.
13. Připomínky a námitky jsou na Odboru městského plánování a stavebního řádu posouzeny
a případně zapracovány. Pokud je to nutné, koná se znovu veřejné projednání od bodu
10 (buď o celém plánu, nebo jen o změněných částech).
14. Rada města rozhodne o připomínkách a případně rozhodne o závaznosti plánu.
15. Zastavovací plány, které nejsou v souladu s plány využití ploch, musí schválit rada spolkové
země.
16. Městská rada vydá plán.
17. Vydané plány jsou zpřístupněny na plánovacích odborech a na internetu.
18. Plán je účinný. Je třeba sledovat jeho uplatňování a vliv na životní prostředí.
19. Plán lze nejpozději do jednoho roku od vydání soudně přezkoumat.
Zastavovací plán je zpracován do podrobnosti pozemků. Jeho obsah je stanoven zákonem
a prováděcí vyhláškou, odchylky od definovaného obsahu jsou však možné. Plán stanovuje funkční
využití (Art der baulichen Nutzung), míru využití pozemku (Mass der baulichen Nutzung) a způsob
zastavění pozemků a zastavitelné plochy (Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche). Určuje
plochy pro bydlení (Wohnbauflächen - W), které se dále dělí na bydlení čisté (Reine Wohngebiete WR) a bydlení všeobecné (Allgemeine Wohngebiete - WA), případně bydlení specifické
(Besondere Wohngebiete -WB) a bydlení v malých sídlech (Kleinsiedlungsgebiete - WS), plochy
smíšené (Gemischte Bauflächen - M), které se dále dělí na oblasti smíšené (Mischgebiete - MI),
vesnické (Dorfgebiete - MD) a jádrové (Kerngebiete - MK), plochy pro služby (Gewerbliche
Bauflächen), které se dále dělí na oblasti služeb (Gewerbegebiete - GE) a průmysl (Industriegebiete
- GI) a oblasti zvláštní (Sondergebiete - SO), dále dělené do podrobnějších kategorií.

31

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN. REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG. Das Bebauungsplanverfahren.
[cit. 2011-06-12]
http://www.muenchen.de/cms/prod1/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/05_bebplanung/rechtsverbindliche_bebauungsplaene/1_faltblatt_bebauungsp
lanverfahren.pdf
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Plán může rovněž definovat plochy pro veřejné vybavení (Gemeinbedarfsflächen - GB), dále dělené
na několik kategorií, plochy pro zásobování a likvidaci odpadů (Ver- und Entsorgungsflächen VE), nadřazené hlavní komunikace (Überörtliche Hauptverkehrsstrassen) a místní hlavní
komunikace (Örtliche Hauptverkehrsstrassen), plochy železniční (Bahnanlagen), zeleň všeobecnou
(Algemeine Grünflächen – AG) a zeleň specifickou (Sondergrünflächen), sportovní plochy
(Sportanlagen), hřbitovy (Friedhöfe), zahrádkové osady (Kleingärten), kempy (Campingplätze),
plochy s primárně ekologickou funkcí (Ökologische Vorrangflächen), lesy (Waldflächen), plochy
zemědělské a pěstební (Flächen für die Landwirtschaft und den Gartenbau - LW / GAR), vodní
plochy (Wasserflächen) a záplavová území (Überschwemmungsgebiete). Mohou být definovány
i těžební plochy. Někdy jsou vymezeny i specifické plochy pro výstavbu sociálního bydlení
či bydlení pro seniory. V některých případech jsou určeny plochy pro specifické vybavení jako
hřiště či garáže s vyznačením vjezdů. Plán může obsahovat i opatření k ochraně a rozvoji přírody
a krajiny či oblasti s omezením nebo zákazem použití látek znečišťujících ovzduší.
Bebauungsplan definuje i míru využití území - koeficient zastavěné plochy (Grundflächenzahl GRZ), koeficient podlažních ploch (Geschossflächenzahl - GFZ), koeficient objemu zástavby
k ploše pozemku (Baumassenzahl - BMZ) a počet nadzemních podlaží (Vollgeschoss).
Obsahuje i podrobné prvky prostorové regulace jako stavební čára pevná (Baulinie), stavební čára
nepřekročitelná (Baugrenze), uliční čára (Straßenbegrenzungslinie) a způsob zástavby (Bauweise),
tedy uzavřená či otevřená zástavba. Může definovat i povinnost ustupujícího podlaží, tvar střech
či charakter architektonických prvků. Určuje i vjezdy a přístupy na pozemky a počet parkovacích
míst a průchody a průjezdy.
Zastavovací plán by měl vyznačit i plochy, v nichž je třeba provést opatření kvůli vlivům prostředí
či plochy znečištěné škodlivými látkami.

Obr. 81: Německo (Mnichov) – Bebauungsplan – legenda
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Obr. 82: Německo (Mnichov) – Bebauungsplan

186

15. Systémy územního plánování v zahraničí

Pro ověření možností rozvoje jednotlivých částí města se používá materiál obdobný našim územním
studiím, někdy nazývaný strukturální koncept (Strukturkonzept). Není definován v zákoně,
ale obvykle ho schvaluje městská rada. Velmi často se pro jeho získání využívá urbanistických
soutěží. Na jejich základě jsou následně pořizovány Bebauungspläne. Při porovnání s pražskou
praxí se tedy blíží územním studiím pořizovaným jako podklad pro zpracování regulačního plánu.

Obr. 83: Německo (Mnichov, Ostbahnhof) – soutěžní návrh na přestavbu území
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Obr. 84: Německo (Mnichov, Ostbahnhof) – Strukturplan
Jako podklady pro plánování se zpracovávají různé studie a analýzy. Jde např. o analýzu
demografickou, stav sítě veřejného vybavení, ekonomické analýzy, stav trhu s bydlením nebo
kancelářskými prostory. Celkový informační zdroj zachycující odlišnosti v jednotlivých městských
částech se v Mnichově nazývá Centrální informační a analytický systém (Das Zentrale
Informationsmanagement- und Analysesystem - ZIMAS). Zahrnuje data sociální, demografická,
ekonomická. Umožňuje sledování vývoje pomocí indikátorů. Na základě tohoto systému
se zpracovává studie městských částí (Münchener Stadtteilstudie), která porovnává jednotlivé
městské části, zejména popisuje kvalitu jednotlivých čtvrtí z hlediska atraktivity pro obyvatelstvo.
Zabývá se např. podílem jednotlivých věkových skupin, dostupností základních obchodů,
dostupností kolejové dopravy, dostupností školy, rozsahem zelených ploch na obyvatele nebo
podílem sociálního bydlení.32 V našem prostředí má paralelu v územně analytických podkladech.
Při projednávání plánů se veřejnost může účastnit ve dvou fázích. V tzv. fázi včasného zapojení
(frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit) se veřejnost vyjadřuje k cílům plánu, případně
k výběru variant. Koncept plánu je k tomuto účelu vystaven po dobu 1 měsíce. Oznámení
o projednání se vystavuje na úřední desce, v městské knihovně, na internetu a v novinách. O všech
podaných připomínkách rozhoduje městská rada.
Podobný postup se opakuje i u návrhu plánu. Soudní přezkum námitek, které nebyly podány v této
druhé fázi, není následně možný.
V případě tzv. zrychleného pořízení plánu (beschleunigten Verfahren) je možno upustit
od projednávání konceptu a projednává se až návrh. Koncept v tom případě musí být vystaven
po dobu 2 týdnů, nekoná se však sběr ani vyhodnocení připomínek33.
32

LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN. REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG. Münchener Stadtteilstudie 2009. 2010.
[cit. 2011-06-12]
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/04_stadtentwicklung/05_grundlagen/pdf/Muenchner_Stadtteilstudie_2009.p
df
33
Informationen zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bauleitplanverfahren. [cit. 2011-06-12]
http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/bebplanung/rechtsverbindliche_bebauungsplaene/332663/informationen_zur_oeffentlichkeitsbeteiligung.html
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Při plánování transformace stávajících struktur nebo výstavby nových oblastí se někdy v počáteční
fázi konají workshopy, které mají ujasnit cíle projektu. Např. při plánování možností úpravy
Olympiaparku v Mnichově v souvislosti s kandidaturou na olympijské hry 2018 se konal workshop
za účasti zástupců městské rady a městské čtvrti, zaměstnanců příslušných oddělení magistrátu,
odborníků z oblasti krajinářské architektury, architektury a urbanismu, památkářů, ekologů
a zástupců vlastníků a uživatelů pozemků a zařízení v Olympijském parku. Veřejnost se tohoto
workshopu neúčastnila34.
Některá města, např. Mnichov, jsou zapojena do místní Agendy 21. V rámci ní se realizuje několik
programů, např. program udržitelné mobility, fórum o bydlení, úpravy náměstí nebo využití solární
energie. Pro efektivní řízení těchto aktivit založilo město Mnichov nevládní organizaci.
V některých případech jsou pořádány výstavy, diskusní semináře, autobusové jízdy s plánovači
či vydávány brožury. Pro konzultace a informace k plánům a rozvojovým projektům bývá zřízeno
informační centrum, v Mnichově nazývané PlanTreff35.
Města se rovněž snaží spolupracovat s významnými podniky a společně využívat znalosti z daného
oboru k rozvoji obce. Na lokální úrovni probíhá spolupráce s místními aktivitami na zlepšování
a řešení konkrétních problémů ve městě (např. budování cyklostezek).
Mnoho spolkových zemí ustanovilo pro podporu rozvoje poloveřejné společnosti
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), které mají na starosti rozvoj a obnovu měst. Jsou vlastněny
státem, ale jednají samostatně jako developer. Úzce spolupracují se samosprávou při plánování
a uvolňování půdy pro nový rozvoj, ale i při přípravě stavenišť a prodeji pozemků či hotových
staveb investorům. Některé obce nechávají rozvoj plně na tržních principech, některé však vedou
vlastní pozemkovou politiku a snaží se zajišťovat vlastní cenově dostupnou výstavbu bytů. Obce
mají rovněž možnost kupovat pozemky pro novou zástavbu za nízké ceny a mají i možnost
pozemky vyvlastnit. Za zvýšení hodnoty u pozemků se v Německu platí daň, která pomáhá
financovat infrastrukturní projekty36.
Některá města rovněž aplikují politiku pro podporu cenově výhodného bydlení, kdy investorům
prodávají za určitou zvýhodněnou cenu pozemky pod podmínkou, že cena bytů k prodeji
či pronájmu v budoucím projektu bude limitována předem známými hodnotami. Někdy je tato
podpora limitována tím, že budoucí obyvatel doposud nebydlí v daném městě.

34

Entwicklungsplanung Olympiapark 2018. [cit. 2011-06-12]. http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/projekte/olympiapark_2018/298238/index.html
CITY OF MUNICH. DEPARTMENT OF URBAN PLANNING AND BUILDING REGULATION. Shaping the Future of Munich. Perspective
Munich – Strategies, Principles, Projects. 2005. s. 10. [cit. 2011-06-12]
http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/04_stadtentwicklung/02_perspektive/pdf/englisch.pdf
36
OXLEY, M. BROWN, T. NADIN, V. Review of European Planning Systems. 2009. s. 29-30. [cit. 2011-06-06]
http://www.communities.gov.uk/documents/507390/pdf/167298.pdf
35
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15.2 Rakousko
Právní úprava na úrovni spolkové republiky neexistuje; územní / prostorové plánování upravují
zákony jednotlivých spolkových zemí. Pro jednotlivé země se zpracovává rozvojový koncept
(Landesentwicklungskonzept), pro regiony strategie prostorového rozvoje (Strategie
zur räumlichen Entwicklung)37.
Strategický plán (Strategieplan) určuje hlavní cíle a rámce pro kvalitu územního i stavebního
rozvoje města. Určuje úkoly a kompetence v jednotlivých oblastech, definuje vztah města
k okolním regionům i státům a poukazuje na aktuální problémy. Ve Vídni38 byl zpracován v roce
2004, obsahuje 42 strategických projektů39. V Praze odpovídá Strategickému plánu.
Rozvojový plán města (Stadtentwicklungsplan – STEP) konkretizuje cíle strategického plánu
do prostorové úrovně40. Definuje základní funkční využití, určuje lokality s velkým rozvojovým
potenciálem (ve Vídni celkem 13 lokalit41), stabilizuje dopravní koncept a řeší i regionální vztahy42.
Zpracovává se přibližně každých 10 let, aktualizuje se přibližně každých 5 let. Pro jeho zpracování
jsou podstatné podklady indikující trendy v poptávce po bydlení, analýzy trhu nemovitostí
či dopravní studie, které zpracovává buď příslušný magistrátní odbor, nebo externí zpracovatel.
Vlastní rozvojový plán města zpracovává magistrát ve spolupráci se samosprávou, investory,
developery, zájmovými skupinami i občany. Plán je závazný pouze pro úřady, není právně
vymahatelný43. Rozvojový plán Stadtentwicklungsplan 2005 je ve Vídni doplněn Plánem dopravy
(Masterplan Verkehr). V prostředí Prahy má nejblíže k územnímu plánu, je však výrazně méně
podrobný.
V některých spolkových zemích se místo strategického plánu a rozvojového plánu zpracovávají
místní rozvojové koncepce (Stadt/Örtliches/Räumliches Entwicklungskonzept).
Na základě místních rozvojových koncepcí se zpracovávají pro celou obec plány využití ploch
(Flächenwidmungsplan) a pro vybraná území zastavovací plány (Bebauungsplan), které určují
v měřítku 1 : 2000 přesné parametry pro výstavbu včetně stavebních čar44. Místní rozvojové
koncepce nejsou závazné (odpovídají pražskému Strategickému plánu), plány využití ploch
(odpovídají našim územním plánům, ale jsou méně podrobné) jsou závazné pro úřady, zastavovací
plány (blíží se našim regulačním plánům) jsou závazné pro všechny. Plány využití ploch
i zastavovací plány schvaluje zastupitelstvo.
Plán využití ploch (Flächenwidmungsplan) určuje všeobecné zásady rozvoje obce a zejména
vymezuje zastavitelné pozemky a určuje funkční využití území. Může obsahovat i vybrané
prostorové regulace. Zpracovává se pro celé území obce v měřítku 1 : 10 000.
Zastavovací plán (Bebauungsplan) určuje funkční využití ploch v souladu s plánem využití
ploch - obytné, obytné v rodinných domech, obchodní ulice a nákupní centra, sportovní plochy,
veřejné vybavení, zeleň. Funkční využití je standardizováno. Určen může být i podíl bydlení
ve vybraných plochách (obvykle min. 80 %). Vymezeny mohou být i velké stavební soubory
(tzv. struktury) budované na uzavřených plochách.

37

PGO – Planungs Gemeinschaft Ost. [cit. 2011-06-04] http://www.pgo.wien.at/pgo_d.html
Vídeň je podobně jako Praha zároveň městem i krajem / provincií
39
WIEN. Strategieplan Wien 2004 - Wien hat Visionen. [cit. 2011-05-31] http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/strategieplan/index.html
40
Wiener Architekturdeklaration. s. 18. [cit. 2011-05-31] http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/architektur/architekturdeklaration/pdf/langfassungdeklaration.pdf
41
Urban Development. [cit. 2011-05-31] http://www.wien.gv.at/english/urbandevelopment/
42
WIEN. Stadtentwicklungsplan 2005 – STEP 05. [cit. 2011-05-31] http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/strategien/step/step05/index.html
43
PAAL, M. Metropolitan governance and regional Planning in Vienna. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 241.
44
MAIER, K. Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování. Příloha Rakousko. s. 2. [cit. 2011-05-31]
http://www.gis.cvut.cz/vyzkum/projekty/uplatneni-principu-udrzitelneho-rozvoje-v-uzemnim-planovani-1/Rakousko.pdf
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Dále zastavovací plán určuje způsob zastavění, výšku budov (v určitém rozmezí – tzv. stavební
třídy), sklon střech, regulační čáry, podloubí, průjezdy a průchody, vjezdy a vstupy na pozemky,
rozčlenění objemu stavby. Určuje se i míra využití území (plošná i prostorová). Mohou být určena
i pravidla pro výškové stavby. Rovněž je stanoveno výškové a šířkové vymezení komunikací
(zejména minimální profil). Obvykle se určuje i počet parkovacích míst. Mohou být stanoveny
i regulativy týkající se plotů a protihlukových stěn. Zastavovací plán může určit i omezení
přípustných emisí v oblasti či vyloučení zdrojů emisí.
Plán využití ploch a zastavovací plán mohou být pro dané území shrnuty do jednoho plánu, jejich
provedení se pak blíží zvyklostem zastavovacího plánu. Tuto praxi využívá Vídeň, kde jsou
podrobné plány většinou zpracovávány jako Flächenwidmungs- und Bebauungsplan v měřítku
1 : 1000 nebo 1 : 2000. Plány zpracovává magistrát45, na jejich zpracování nejsou vypisovány
soutěže46. Pořizují se v několika fázích, které přibližně odpovídají našemu konceptu a návrhu,
respektive několikanásobnému projednávání návrhu plánu. K projednávaným plánům může
veřejnost před vydáním podávat připomínky, které nemusí být zapracovány, o všech však rozhoduje
a plán schvaluje rada města47. Tento typ plánu se blíží našim regulačním plánům, ovšem ve Vídni
jich je zpracováno nesrovnatelně více.
Jako podklad pro zpracování všech těchto plánů i pro rozhodování v území jsou zpracovávány
průzkumy a analýzy urbanistické struktury a prostorového i sociálního vývoje, složení obyvatelstva,
sledování rozvoje bydlení, předpovědi budoucí poptávky v rámci jednotlivých funkčních systémů
či výzkumy veřejného mínění. Tyto materiály jsou v Praze shrnuty v Územně analytických
podkladech.
Jednotlivé rozvojové projekty jsou většinou iniciovány, řízeny a financovány soukromými
developery (např. Millennium City nebo Wienerberg City ve Vídni), objevují se však
i public-private partnership projekty (Danube City ve Vídni)48.

Obr. 85: Rakousko – Rozvojový plán Vídně – Regionální prostorové schéma
45

PAAL, M. Metropolitan governance and regional Planning in Vienna. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 235.
46
Soutěže jsou však často vypisovány na jednotlivé budovy, viz Wettbewerbsübersicht der Stadtplanung Wien. [cit. 2011-05-31]
http://www.wien.gv.at/m19prjdb/wettbewerbe/
47
PAAL, M. Metropolitan governance and regional Planning in Vienna. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 235.
48
PAAL, M. Metropolitan governance and regional Planning in Vienna. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 241.
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Obr. 86: Rakousko – Flächenwidmungs- und Bebauungsplan

Obr. 87: Rakousko – Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
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Obr. 88: Rakousko – Vídeň – legenda Flächenwidmungs- und Bebauungsplan
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15.3 Polsko
Plánování se v Polsku řídí Zákonem o prostorovém plánování a rozvoji (Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) z roku 2003, který změnil předchozí zákon z roku 1994.
V Polsku je národní koncepce řešena Státní koncepcí územního rozvoje (Koncepcja
przestrzennego zagospodarowania kraju), na úrovni krajů jsou zpracovávány Plány územního
rozvoje vojvodství (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa). Oba tyto materiály
nejsou závazné, regionální plán je projednáván v orgánech vojvodství, nikoliv s veřejností.
Na úrovni města jsou pro plánování využívány dva dokumenty. Studie podmínek a směrů územního
rozvoje (Studium uwarunkowaň i kierunków zagospodarowania przestrzennego), nezávazný
materiál pokrývající celé území města, a Lokální plán územního rozvoje (Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego), závazný materiál pokrývající pouze části města, někdy velmi
malé (od čtvrti až po jednotlivý pozemek).
Kromě těchto územně plánovacích dokumentů jsou zpracovávány ještě Lokální rozvojový plán
(strategický dokument určující cíle a směry rozvoje) a Lokální plán obnovy (koordinující obnovu
devastovaných oblastí). Oba tyto dokumenty umožňují přístup k dotacím.
Na první pohled se Studie podmínek a směrů územního rozvoje blíží naší územní studii, je však
zpracována v mnohem menší podrobnosti (na úrovni našeho územního plánu) v měřítku 1: 25 000.
Kromě prostorového návrhu řeší i životní prostředí či aspekty sociální. Jejím základem
je definování funkčního využití včetně určení území nezastavitelných a území veřejného vybavení,
je tedy bližší našemu územnímu plánu.
Ekvivalent naší územní studie v polském systému nenajdeme.

Obr. 89: Polsko – příklad Studie podmínek a směrů územního rozvoje
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Lokální plán řeší pouze prostorové aspekty, vychází ze Studie podmínek a směrů územního
rozvoje. Zpracovává se zpravidla v měřítku 1 : 1000. Přestože je lokální plán závazný, není jeho
zpracování povinné. Např. ve Varšavě bylo k 28. 2. 2011 pořízeno 182 lokálních plánů
pokrývajících 27,7 % území města, zpracovaných v letech 1996 - 201149.
Před jeho pořízením je třeba zpracovat analýzu životního prostředí, jejíž obsah je závazně
definován, a analýzu dopadu na životní prostředí. V průběhu zpracování nebo až po něm
je zpracovávána prognóza ekonomického vývoje. Vydaný plán se skládá z textové části a příloh
zahrnujících plány, rozhodnutí o připomínkách a rozhodnutí o financování veřejné infrastruktury.
Plán definuje funkční využití, stavební čáry, zastavitelnost pozemků, podíl zeleně, výšku a tvar
střech, barvy a materiály. Může řešit i podmínky pro přeparcelování, podmínky technické
infrastruktury a podklady pro výpočet daně ze zhodnocení pozemku.
Lokální plán paradoxně neřeší komunikační síť, protože ta může být od roku 2007 projektována
na základě zvláštního zákona nezávisle na schváleném lokálním plánu. 50

Obr. 90: Polsko – příklad vydaného lokálního plánu
Plán musí zpracovat autorizovaný územní plánovač, tj. člen Polské komory urbanistů. Obec zadává
zpracování plánů většinou formou veřejné aukce, tj. jediným kritériem je cena. Kvalita plánů proto
není vždy perfektní. Zadání formou veřejné soutěže je velmi výjimečné, zřídka se uplatňuje rovněž
u architektonických zakázek. Vítězný tým ze soutěže nemusí být vyzván ke zpracování zakázky.

49

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. [cit. 2011-05-13]
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/AM/Ogloszenia/WPM_plany_obowiazujace.htm
50
KAFKA, K. Spatial Planning system in Poland. Prezentace. 2011.
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Na začátku prací je rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení lokálního plánu. Následují připomínky
k zadání, kde každý může podat podnět k zadání. Následuje posouzení Obecní komisí pro územní
plánování a architekturu a veřejné představení a vystavení (i na internetu), během něhož může
každý podat protest. Připomínky musí být vyhodnoceny, nikoliv však zapracovány. Obecně
je připomínek velmi málo, řádově jednotky až desítky. Zastupitelstvo pak rozhodne o vydání plánu,
kterému předchází přezkoumání vojvodstvím. Změny plánu probíhají podle stejného schématu.
Všechny projednávané i pořízené plány jsou zveřejňovány na internetu51. Plán je závazný
pro územní řízení. Pokud plán v dotčené lokalitě není zpracován, je třeba požádat o určení možnosti
a podmínky pro zástavbu pozemku. Rozhodnutí o zastavitelnosti pozemku může být vydáno, pokud
je sousední pozemek zastavěn, má přístup z veřejné komunikace a má možnost přímého napojení
na veškerou technickou infrastrukturu. V tom případě je možné postavit budovu odpovídající
sousední budově, tedy např. kostel v sousedství kostela (tzv. pravidlo dobrého sousedství)52.

Obr. 91: Polsko – příklad projednávaného lokálního plánu
Ani v Polsku (ve Varšavě) nehraje město aktivní roli při rozvoji území. Město zpracovává Studii
podmínek a směrů územního rozvoje, která určuje základní funkční využití území. Na jejím základě
jsou městskými částmi zpracovány závazné lokální plány. Soukromé subjekty nesmí zpracovávat
žádné plány, a proto se na nich nesmí ani finančně podílet. Developeři a soukromé organizace však
iniciují investice v území.

51

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. [cit. 2011-05-13]
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/AM/Ogloszenia/WPM_plany_obowiazujace.htm
52
KAFKA, K. Spatial Planning system in Poland. Prezentace. 2011.

196

15. Systémy územního plánování v zahraničí

15.4 Nizozemsko
Plánování v Nizozemsku řídí Wet ruimtelijke ordening (Plánovací zákon) z roku 2007, který
nahradil dřívější Wet op de Ruimtelijke Ordening z roku 1965.
Na úrovni státu, regionů i obcí se zpracovává několik úrovní strukturálního plánu (Structuurvisie).
Na úrovni obcí jsou dle zákona zpracovávány dva dokumenty (jedním z nich je strukturální plán),
zpracování obou je povinné a mělo by jimi být pokryto celé území obce (na rozdíl od dřívější praxe,
kdy zonální plán pokrýval pouze rozvojové oblasti)53.
Strukturální plán, též překládaný jako Strukturální strategický dokument či Strukturální vize54
(Structuurvisie) se zpracovává pro celé území obce, může však být zpracován i pro jeho vybranou
část. Není závazný pro obyvatele, pouze pro správu města.
Určuje základní pravidla a principy prostorového plánování v daném území a způsob, jakým budou
tyto principy realizovány. Legislativa nestanovuje požadavky na formální ani procedurální podobu
dokumentu. Jeho obsah není nijak definován a záleží na konkrétní obci, jaké prvky do něj vtělí.
Oproti územnímu plánu v Praze je méně detailní, stojí na pomezí našeho územního
plánu, strategického plánu a zásad územního rozvoje. Často není jeho grafická část zpracována
v konkrétním měřítku, mnohdy je tedy pouze schématem. Plán definuje vizi území, rozvojové osy,
strategické projekty, transformační oblasti, rozvojové oblasti zeleně apod. Následuje stručný popis
současného stavu v jednotlivých dotčených oblastech (bytový fond, infrastruktura, plochy určené
pro výrobu a kancelářské plochy, životní prostředí atd.). Důraz se klade na stručnost a potlačení
analytické části. Zásadní je kvalitní grafické zpracování, které přispívá spolu se stručným textovým
obsahem k uchopitelnosti obsahu a k jeho akceptaci širokou veřejností a jednotlivými aktéry
v území 55.
Povinnou součástí strukturálního plánu je Uitvoeringsparagraaf, který plán upřesňuje, určuje
program jeho realizace, aktéry programu, potřebnou výši financí a jejich zdroje. To je jeden
z nástrojů, jak zabránit zakotvení nereálných přání do plánu. Obsažené projekty by měly být
realizovány v následujícím desetiletí. Přehled všech navrhovaných projektů se překládá jako
implementační agenda.
V případě aktualizace strukturálního plánu je ze zákona povinnost zapojit veřejnost, není však
určeno jak. Obvykle se tak děje formou vyhodnocení připomínek, které však nemusí být
zapracovány. Počet připomínek veřejnosti bývá malý. Ve výjimečných případech se veřejnost
zapojuje i do vlastního plánování, např. formou workshopu.
Zonální plán (Bestemmingsplan) se blíží našemu regulačnímu plánu. Je to plán závazný
pro všechny, musí být aktualizován každých 10 let. Určuje zejména využití všech staveb,
maximální zastavěnost pozemku, maximální výšku římsy a stavby, stavební čáry, maximální počet
bytových jednotek atd. Obsah plánu není standardizován, používá se však léty i praxí prověřená
obvyklá legenda56. Státní nebo regionální vláda může rovněž ustanovit povinný obsah plánu
v daném regionu, který musí obec respektovat57.
Pokud obec neplánuje žádný rozvoj, může místo Bestemmingsplan vydat tzv. Management regulace
(Beheersverordening), který fixuje prostorové uspořádání obce58.
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MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian
and European Countries – Netherlands. [cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/netherlands/index_e.html
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MUSKENS, B. Prostorové plánování v Nizozemsku: Inspirace pro ČR. Moderní obec, č. 6/2011.
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MUSKENS, B. Prostorové plánování v Nizozemsku: Inspirace pro ČR. Moderní obec, č. 6/2011.
56
ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 16.
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MINISTRY OF VROM. The new Spatial Planning Act gives space. 2007. [cit. 2011-06-05] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/publicaties-pb51/the-new-spatial-planning-act-gives-space.html
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V případě tvorby nového nebo aktualizace stávajícího zonálního plánu musí město veřejnost
informovat. Plány musí být dostupné digitálně. Veřejnost může podávat připomínky, v případě
kontroverzního plánu jich mohou být až stovky. Na základě připomínek někdy dochází k úpravám
plánu.
Pokud je navrhovaný projekt v souladu se zonálním plánem, investor zažádá o územní rozhodnutí
a obec je povinna ho vydat. Pokud navrhovaný projekt není v souladu se zonálním plánem,
což se stává často, obec zkoumá, zda je v souladu se strukturálním plánem a sektorovými
dokumenty, např. koncepcí bydlení či ekonomického rozvoje. Pokud je projekt s těmito vizemi
v souladu, povolí se (tzv. project decision) a pořídí se nový zonální plán nebo změna stávajícího
zonálního plánu.
Kromě těchto dvou dokumentů se zpracovávají ještě tzv. Územní plány (Stedenbouwkundig plan),
v podstatě odpovídající našim urbanistickým a ověřovacím studiím. Ze zákona nejsou vyžadovány
a nejsou závazné. Slouží jako podklad pro zpracování nebo změnu zonálního plánu a teoreticky
i strukturálního plánu, tak jsou však využívány minimálně. Naopak při změně zonálního plánu jsou
využívány jako podklad velmi často. Mohou mít podrobnost od určení vize až po velmi detailní
regulativy. Využívají se např. v následujících příkladech:
· očekává se změna funkčního využití oblasti, např. bývalá průmyslová zóna se transformuje
na obytnou čtvrť. Město si proto pořizuje tuto studii za účelem strategického ověření rozmístění
obytných objektů, zeleně, infrastruktury, pro určení vize území.
· v rámci developerské přípravy na prozkoumání možností zástavby konkrétního území.
Tyto studie jsou menšího měřítka i rozsahu.
· pro ověření vylepšení center města či nákupních oblastí, např. tržnic.
Ze zákona není povinnost o zpracování územního plánu informovat veřejnost, často se však nějaká
forma participace aplikuje. Téměř vždy se plán diskutuje mezi autory plánu, radnicí a případným
developerem.
Na rozdíl od praxe v Praze je v Nizozemsku obvyklé, že město přebírá vůdčí roli při rozvoji nebo
transformaci rozsáhlých území. Město nejprve připraví rozvojovou strategii nebo ideální návrh nové
čtvrti. Někdy město buď vlastní, nebo vykupuje pozemky v dané lokalitě (aktivní rozvojová
politika), někdy definuje pro rozvoj podmínky (pasivní rozvojová politika).
V posledním desetiletí byla v mnoha městech běžná aktivní rozvojová politika, jelikož město může
mimo jiné profitovat ze změny hodnoty pozemku připraveného pro bytovou nebo komerční
zástavbu. V tomto případě je běžný postup, že město nejprve pozemky koupí, pak zpracuje
předběžný plán a vyhlásí soutěž za účasti několika soukromých developerských firem. Předmětem
soutěže je jednak nabídková cena na koupi pozemků a jednak podrobnější urbanistický návrh dané
lokality. Poté jsou zahájeny práce na podrobném návrhu území, který je transformován
do bestemmingsplan. Město poté prodává pozemky se striktními podmínkami na základě tohoto
plánu a ponechává si pozemky, které samo potřebuje (např. pro komunikační síť, parky či veřejné
vybavení).
Aktivní rozvojová politika měst byla reakcí na principy uplatňované na počátku 90. let 20. století,
kdy pozemky na okrajích měst kupovali developeři a docházelo k velkým neshodám mezi nimi
a samosprávou. Města se tak zároveň snažila čelit trendu vylidňování centrálních oblastí a přesunu
obyvatel i pracovních příležitostí do okrajových částí, který byl aktuálních v 80. letech 20. století59.
V souvislosti s ekonomickou krizí a poklesem cen pozemků však města shledala, že velké nákupy
pozemků jsou rovněž riskantní a že nemusí být pro město ekonomicky výhodné. V současné době
jsou města při nákupech pozemků výrazně obezřetnější a spíše vyčkávají na impulsy
od soukromých developerů60.
59

SALET, W. Amsterdam and the north wing of the Randstat. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and
Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 177.
MUSKENS, B. korespondence.
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Obr. 92: Nizozemsko – Systém územního plánování

Obr. 93: Nizozemsko (Bruinisse) – Strukturální plán. Šrafovaně jsou znázorněny transformační
zóny, hvězdičkami transformační projekty, zelenými šipkami potřeby nových propojení
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Obr. 94: Nizozemsko (Kom Spoordonk) – Zonální plán – výřez

Obr. 95: Nizozemsko (Oerle-Zuid) – územní plán (blíží se naší územní studii) – ilustrace řešení
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Obr. 96: Nizozemsko (Oerle-Zuid) – územní plán (odpovídající naší územní studii) pro projekt
obytné čtvrti. Plán obsahuje i návrh podílu sociálního bydlení, výšky říms a hřebenů střech, barvy
fasád a střech objektů, typu plotu
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Obr. 97: Nizozemsko (Zilverackers) – krajinářská studie

202

15. Systémy územního plánování v zahraničí

15.5 Francie
Územní plánování se ve Francii řídí několika zákony. Základem je Urbanistický zákon
(Code de l´Urbanisme) z roku 1954, ve znění z roku 2000 a 2004, s poslední aktualizací v roce
2011. Související jsou Rámcový zákon pro rozvoj a územní plánování (Loi d´Orientation
sur le Developpement et l´Aménagement du Territoire) z roku 1995 a Zákon o udržitelném
uspořádání a rozvoji území (Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable
du territoire - LOADDT) z roku 1999. Významný je Zákon o solidaritě a urbánní obnově
(Loi sur la solidarité et le renouvellement urbain - SRU) z roku 2000.
Národní předpis pro urbanismus (Règlement national d'urbanisme - RNU) je materiál platný
v rámci celého státu. Většina jeho ustanovení se uplatňuje pouze v případě, že obec nemá schválený
Plan local d'Urbanisme nebo Carte communale. V takovém případě lze novou výstavbu povolovat
pouze v současně zastavěném území.
Regionální směrnice pro udržitelný územní rozvoj (Directive territoriale d'aménagement
et de développement durables - DTADD), do roku 2010 nazývána Regionální směrnice
pro územní rozvoj (Directive territoriale d'aménagement – DTA) je územně plánovací dokument
na úrovni kraje, který určuje podmínky pro rozvoj území a ochranu životního prostředí. Je doplněn
Regionálními prostorovými a rozvojovými plány (Schémas régionaux d’aménagement
et de développement du territoire – SRADT)61.
Schéma regionální soudržnosti (Schéma de Cohérence Territoriale – SCOT) určuje regionální
priority a střednědobou strategii, koordinuje udržitelný rozvoj z pohledu urbanismu, dopravy,
životního prostředí a bydlení v širším rozsahu než je obec, v tzv. spádových oblastech (bassin
de vie), kterých je ve Francii celkem 1916. Všechna města s populací nad 15 tisíc obyvatel a oblasti
pobřeží musí plán SCOT mít62. SCOT nahrazuje dřívější Schéma directeur. Projednává
se s veřejností a schvaluje se.
Úlohou dokumentu SCOT je provést ekonomickou a demografickou analýzu a identifikovat potřeby
pro ekonomický rozvoj, uspořádání prostoru, hledat rovnováhu mezi bydlením, dopravou
a vybaveností, identifikovat póly rozvoje osídlení. Důležitou úlohou je udržovat sociální
různorodost zajišťováním minimálního poměru sociálního bydlení, SRU ustavuje v aglomeracích
nad 50 000 obyvatel minimálně 20% podíl sociálního bydlení.63 SCOT musí zajistit obslužností
území veřejnou hromadnou dopravou. Určuje rovněž vhodné lokality pro komerční služby.
Zajišťuje ochranu krajiny a prevenci proti přírodním a technologickým rizikům. Bez dokumentu
SCOT není možné otevřít nové zóny k urbanizaci - transformovat zóny přírodní (zones naturelles)
na zóny určené k zastavění (zones constructibles).64
Lokální urbanistický plán (Plan Local d'Urbanisme – PLU) byl zaveden zákonem SRU v roce
2000. Pokrývá území jednotlivých municipalit nebo skupin municipalit.
Nahrazuje bývalý plán využití území (Plan d'Occupation des Sols - POS), na rozdíl od něj
se nevěnuje pouze urbanistickým aspektům, ale řeší i otázky bydlení, životní prostředí a dopravu65.
Nahrazuje rovněž plán zóny (Plan d’Aménagement de Zone - PAZ)66, který je regulačním plánem
vztahujícím se k Zone d'aménagement concerté (ZAC), viz dále. V našem prostředí obsahuje prvky
určené v územním, ale zejména v regulačním plánu.
61
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in France.
[cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/france/index_e.html
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udržitelného rozvoje ve vybraných systémech územního plánování. Urbanismus a územní rozvoj, roč. X, č. 2/2007, s. 45.
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Les outils - Plan Local d’Urbanisme. [cit. 2011-05-31] http://www.nantes.fr/plan-local-d-urbanisme
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Lokální urbanistický plán pořizuje obec. Jeho příprava je obvykle poměrně zdlouhavá, lokální
urbanistický plán Nantes se připravoval 5 let. Před jeho schválením zastupitelstvem se koná veřejné
projednání, kde mohou podávat připomínky společnosti působící ve městě i obyvatelé.
PLU je závazný pro jakékoliv změny v území, které vyžadují potvrzení (autorisation), tedy
v rozsahu větším než 2 m2 nebo měnící vnější vzhled objektu včetně změny barvy fasády.
Pro jednodušší změny postačuje ohlášení (déclaration préalable), probíhající minimálně 1 měsíc,
větší změny (nad 20 m2) vyžadují stavební povolení (permis de construire), probíhající minimálně
2-3 měsíce67.
PLU definuje zejména funkční využití území. Rovněž řeší zastavitelnost pozemku, odstupy, výšku
a hloubku budov, napojení na technickou infrastrukturu, počet parkovacích míst, vnější vzhled
objektů či směrnice pro osázení nezastavěných částí pozemku68. Zpracovává se obvykle v měřítku
1 : 2000 nebo 1 : 4000.
PLU určuje s výhledem na příštích 10 let členění celé obce v základních kategoriích (grandes
categories de zones):
· urbanizované (zones urbaines - U)
· určené k urbanizaci (zones à urbaniser - AU)
· zemědělské (zones agricoles - A)
· přírodní a lesní (zones naturelles et forestières - N)69.
Regulativy používané PLU:
· významné krajinné elementy, čtvrtě, pozemky, budovy, veřejné prostory a monumenty, místa
a obvody, které jsou určené k ochraně, rozvoji,
· zóny určené k rekonstrukci, v těchto zónách určuje hustotu zástavby a identifikuje pozemky
a nemovitosti určené k rekonstrukci,
· územní rezervy pro veřejnou vybavenost,
· zóny, v nichž je stavební povolení podřízené částečné nebo úplné demolici stávajících budov
· koeficienty zastavěnosti, maximální výšku zastavění (např. v Paříži platí obecný limit výšky
zástavby 37 m, v lokalitách Bruneseau, Bercy Poniatowski a Porte de la Chapelle byl
v listopadu 2010 zvýšen až na 50 m pro obytné a 180 m pro kancelářské budovy70),
· obecná pravidla a věcná břemena vázající se na užívání půdy a konečné užívání staveb
a stavební uzávěry,
· pravidla týkající se vnějšího vzhledu budov, jejich dimenzí a uspořádání jejich okolí
a architektonické kvality a harmonického vztahu nových staveb k obklopujícímu prostředí,
· dopravní trasy včetně lanovek,
· využití obnovitelné energie pro zásobování nových staveb
V ZAC dále specifikuje:
· umístění a charakter ochrany, změny nebo vytvoření veřejných prostorů,
· umístění základní veřejné vybavenosti a prostorů zeleně,
· prostorovou regulaci pro každý jednotlivý pozemek.
V zónách zemědělské půdy identifikuje budovy, které jsou hodnotné z hlediska architektonického
nebo historického a jejichž původní forma užívání se pravděpodobně změní71.

66

VILLE DE NANTES. PLU Mode d‘emploi. 2007. s. 2. [cit 2011-05-31]
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Plan Local d'Urbanisme se skládá z :
· Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) - textový dokument určující
strategické vize v horizontu 10 až 15 let a zároveň posuzující jejich dopad na životní prostředí
(viz dále)
· Le rapport de présentation – odpovídá našemu odůvodnění plánu, není závazný, obsahuje
i popis vývoje obce a její analýzy
· Le reglement – odpovídá naší závazné části plánu, určuje funční využití
· Les documents graphiques – závazná grafická část plánu
· Les orientations d’aménagement – definují podrobnější podmínky a regulace pro čtvrti nebo
sektory
· Les annexes – přílohy, které mj. vymezují zóny dotčené jinými právními předpisy, např. ZAC,
lokality s možností vyvlastnění či lokality s předepsanou protihlukovou ochranou. Přílohy jsou
vysvětlením a upřesněním plánu, nejsou závazné. Mohou obsahovat i podrobnosti typu boj proti
termitům72.
Projekt úpravy a udržitelného rozvoje (Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PADD) je hlavní součástí lokálního urbanistického plánu. Definuje na politické úrovni úkoly
územního rozvoje v následujícím desetiletí. Určuje poměr mezi obnovou území a novou výstavbou,
ochranu přírodně cenných území, sociální složení obyvatelstva i otázky dopravy. Je projednáván
v radě obce.
Plan Local d'Urbanisme může zahrnovat i pokyny pro rozvoj (Orientations d’aménagement)
a detailní předpisy zpracované pro konkrétní místa (projekty). Orientations d’aménagement nejsou
závazné73. Grafická část bývá zpracována formou schémat. Textová část může požadovat dodržet
měřítko okolní zástavby, vybudovat lokální park, zachovat stávající stromy, ale může definovat
i orientační počty bytů a definovat hrubou podlažní plochu.
V památkově chráněných oblastech je PLU nahrazen Plánem ochrany a zhodnocení
(Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur - PSMV), lokální urbanistický plán má v těchto
lokalitách „bílá místa“. Na rozdíl od PLU pořizuje PSMV stát74.

Obr. 98: Francie (Nantes) – Plan d'Occupation des Sols – dříve hojně užívaná dokumentace, dnes
se již nepoužívá. Příklad z roku 1993.
Obr. 99: Francie (Nantes) – Plan Local d'Urbanisme – část funkční využití, podobná dřívějšímu
Plan d'Occupation des Sols. Příklad z roku 2007.
72
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NANTES METROPOLE. Plan local d’Urbanisme - 4–Orientations d’aménagement. [cit. 2011-05-31] http://plu.nantesmetropole.fr/Nantes/PDF/41_Orientations_d_Amenagement.pdf
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Lokální urbanistický plán (PLU) musí vycházet a být v souladu i s následujícími koncepcemi:
· Místní plán bydlení (Plan local de l'Habitat – PLH) je programem pro rozvoj bydlení. Určuje
potřebný objem bytové výstavby i její rozložení v obci či regionu, včetně podílu sociálního
bydlení. Definuje i potřebu studentských kolejí, bydlení pro seniory, bydlení pro velké rodiny.
Určuje úkoly pro lokální správce sociálního bydlení. Schvaluje ho rada obce75.
· Plán městské dopravy (Plan de Déplacements Urbains – PDU) je plán přepravy osob v obci
a blízkém okolí. Udává vizi v desetiletém horizontu. Zaměřen bývá v posledních letech zejména
na přechod od automobilové dopravy k dopravě pěší, cyklistické a hromadné. Zabývá se
i přepravou zboží. Plán se schvaluje a může být měněn, měl by být neustále sledován
a vyhodnocován.
Plán municipality (Carte communale) je urbanistickým dokumentem určeným pro malé
municipality, pro které není nezbytně nutné pořizování lokálního územního plánu PLU. Tento plán
usměrňuje vydávání rozhodnutí o využití půdy (délivrance des autorisations d'utilisation
et d'occupation du sol). Stejně jako lokální územní plán zejména definuje zastavitelné plochy
a vymezuje funkční plochy.
Plánu předchází demografická, ekonomická a environmentální prognóza. Před schválením
zastupitelstvem se koná veřejné projednání, které spočívá v informování veřejnosti, představení
projektu a vyslechnutí názorů veřejnosti.

Obr. 100: Francie (Nantes) – Plan Local d'Urbanisme - funkční využití

75

Les outils - PLH - Programme Local de l'Habitat. [cit. 2011-05-31] http://www.nantes.fr/plan-local-de-l-habitat
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Obr. 101: Francie (Nantes) – Plan Local d'Urbanisme - výškové úrovně

Obr. 102: Francie (Nantes) – dva příklady Orientations d’aménagement
Koordinovaná rozvojová zóna (Zone d'Aménagement Concerté – ZAC) je významná rozvojová
nebo transformační zóna se značným podílem veřejných investic. Obvykle se pro ně určuje podíl
sociálního bydlení (25 %) a dostupného bydlení (45 %), bývají definovány i požadavky na životní
prostředí či na architekturu.76 Pořizují se plány zástavby, plány rozdělení pozemků (lotissement),
mohou být určeny i požadavky na architektonické ztvárnění či technické vybavení. Je třeba určit
i financování předpokládaného rozvoje77.
Pro ZAC se zpracovává podrobnější plán, jehož úvodní fáze se svojí formou blíží naší územní
studii.

76

Les outils - ZAC - Zones d’Aménagement Concerté. [cit. 2011-05-31] http://www.nantes.fr/zone-d-amenagement-concerte
OXLEY, M. BROWN, T. NADIN, V. Review of European Planning Systems. 2009. s. 23. [cit. 2011-06-06]
http://www.communities.gov.uk/documents/507390/pdf/167298.pdf
77
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Obr. 103: Francie (Nantes, ZAC Botiėre-Chénaie) – Skica výhledového řešení
Dokument ekvivalentní naší územní studii ve Francii neexistuje, není v zákoně definován.
Urbanistický projekt (Projet Urbain) je obvykle doprovázen materiálem blížícím se územní studii,
je však spíše charakteru urbanistického akčního plánu, má tedy blíže realizaci než naše územní
studie. S územní studií nelze zaměňovat ani studii náplně území (L’étude de programmation
urbaine).

Při územně plánovací přípravě důležitých lokalit se někdy používají urbanistické soutěže. Např.
v úvodní části projektové přípravy lokality Rive Gauche v Paříži byla vyhlášena mezinárodní
urbanistická soutěž. Poté byla lokalita rozdělena na 4 části, pro každou z nich byly definovány
detailní podmínky a ustanoven jeden koordinující architekt78.

78

SEMAPA. Paris Rive Gauche. 2011. s. 15.
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Obr. 104: Francie (Nantes, Breil) – Urbanistický projekt

Obr. 105: Francie (Nantes, Clos Toreau - Joliot Curie) – Projekt urbanistické a sociální obnovy
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15.6 Finsko
Plánování ve Finsku řídí Zákon o využití půdy a stavebních předpisech (Maankäytön
ja rakentamisen lainsäädäntö) z roku 2000.
Celostátní dokument neexistuje, stát však definuje směrnice územního rozvoje. Obsahují požadavky
na kvalitu životního prostředí, ekonomický i ekologický rozvoj, ochranu přírodních hodnot
i památek, šetrné využívání zdrojů, vyvážený rozvoj sídel, či požadavky na dopravní a technickou
infrastrukturu79.
V regionálním měřítku se pořizuje závazný tzv. regionální plán (Maakuntakaava), určující obecně
funkční využití, hlavní rozvojové a přírodní oblasti, či hlavní infrastrukturní stavby. Doplněn
je strategickým regionálním plánem a regionálním rozvojovým schématem80, které určují
dlouhodobé cíle rozvoje regionu, základní prostředky pro jejich dosažení i nutný finanční objem pro
realizaci navrženého plánu. Regionální plány schvaluje ministerstvo životního prostředí,
po schválení jsou závazné.
Základní plán (Yleiskaava, Master Plan)81 je základním schématem určujícím funkční využití
a systém dopravy ve městě. Řeší v měřítku např. 1 : 40 000 podle potřeby celé území města či jeho
část a tvoří rámec pro podrobnější plány. Zpracovává se přibližně každých 10 let. Zastupitelstvo
města může určit, zda je základní plán závazný či nikoliv. Jeho podrobnost může být
od strategického plánu až po detailní regulaci budov. Obvykle je tvořen plánem obsahujícím
symboly, regulace a textovou zprávu. Zajímavé jsou bilance plánu uvádějící nabídku kapacit
pro bydlení a administrativu a porovnávající tuto nabídku s průměrnou výstavbou (nabídka plánu
Helsinek z roku 2002 by měla být naplněna v roce 2020). V našem prostředí odpovídá základní plán
Zásadám územního rozvoje.

Obr. 106: Finsko – územní plán Helsinky
79
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 8.
80
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 6.
81
CITY OF HELSINKI – CITY PLANNING DEPARTMENT. Master Planning. [cit. 2011-05-15]
http://www.hel.fi/hki/ksv/en/Town+Planning/Master+Planning
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Místní plán (Osayleiskaavat, Local Master Plan, Component Master Plan) podrobněji zkoumá
jednotlivé oblasti města a určuje podrobnější funkční využití (bydlení, práce, rekreace), obvykle
v měřítku 1 : 4000. Kromě rozvržení funkčních ploch je každý plán vybaven rozsáhlým
urbanistickým doprovodem a rozpracováním dopravy, technické infrastruktury i aspektů životního
prostředí. Místní plán odpovídá našemu územnímu plánu, je však mnohem bohatěji doplněn
zejména o podrobnější urbanistické řešení, odpovídající podrobností naší územní studii. Místní plán
pořizuje i schvaluje zastupitelstvo města82.

Obr. 107: Finsko – ukázka místního plánu v měřítku 1 : 4000

82

CITY OF HELSINKI – CITY PLANNING DEPARTMENT. Master Plan 2002. [cit. 2011-05-15]
http://www.hel.fi/hki/ksv/en/Town+Planning/Master+Planning/Master+Plan+2002
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Obr. 108: Finsko – urbanistická ilustrace místního plánu v měřítku 1 : 4000

Obr. 109: Finsko – ukázka místního plánu (funkční využití a urbanistická ilustrace)
Detailní plán (Asemakaavat, Town Plan, Detail Plan) je základním materiálem ovlivňujícím
výstavbu ve městě. Zpracovává se pro lokality, kde se předpokládá brzký rozvoj. Určuje detailní
regulace, funkční využití i míru využití území, obvykle v měřítku 1 : 1000. Upravuje i výšku
objektů a šířku ulic. Rovněž tento detailní plán je kromě určení podrobných regulací doprovázen
urbanistickým řešením, které zobrazuje řešené území v podrobnosti objektů. Detailní plán schvaluje
a vydává zastupitelstvo města, jsou možné jeho změny. V našem prostředí odpovídá detailní plán
regulačnímu plánu. Podobně jako místní plán je však doprovázen ilustrativním řešením blížícím se
naší územní studii.
Detailní plán je pro krajinu zpracováván jako Rakennuskaava a pro pobřeží jako Rantakaava.
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Obr. 110: Finsko – ukázka detailního plánu (regulace a urbanistická ilustrace)
Systém územního plánování je hierarchický, vyšší (méně podrobná) dokumentace je řídící pro nižší
dokumentaci (lokálnější). V místech, kde je pořízena podrobnější dokumentace, je pro rozvoj území
směrodatná tato podrobnější dokumentace a vyšší dokument zde pozbývá platnosti83.
Základní, místní i detailní plán připravuje město (např. v Helsinkách Ateliér strategického a Ateliér
urbanistického plánování Odboru územního plánování)84.
Zákon o využití půdy a stavebních předpisech určuje, že každý plánovací projekt musí obsahovat
„postup pro participaci a posouzení“85. Ve fázi přípravy jsou plány přístupné veřejnosti, včetně
důsledného zveřejňování všech dokumentů na internetu86. Dotčení občané mohou plány
připomínkovat, což dle zúčastněných stran proces přípravy značně prodlužuje. Možné je i soudní
napadání plánů87.

Obr. 111: Finsko – ukázka základního, místního a detailního plánu
Kromě těchto plánů jsou zpracovávány ještě plány regenerací různých částí města, které se svojí
formou blíží územní studii v českém pojetí, a plány dopravní, včetně detailních řešení křižovatek.
83
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 6.
84
KALASATAMA. Planning. [cit. 2011-05-15] http://www.kalasatama.fi/planning.html
85
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 7.
86
CITY OF HELSINKI. Kaavat, liikennesuunnitelmat. [cit. 2011-05-15] http://ptp.hel.fi/hanke/
87
THE CITY OF HELSINKI - CITY PLANNING DEPARTMENT. Helsinki Eastern Harbour Sörnäistenranta and Hermanninranta Invited
Architectural Ideas Competition 22. 10. 2004 – 22. 4. 2005 Evaluation report. 2005. ISBN 952-473-468-0. [cit. 2011-05-15]
http://www.hel.fi/static/ksv/www/Projektialueet/Kalasatama/kalasatama_nettiversio.pdf
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Město zpracovává závazné plány, ale není iniciátorem rozvoje území. Konkrétní území investují
soukromí developeři, kteří však v území operují na základě závazného detailního (regulačního)
plánu. V souladu s ním město prodává pozemky s jasně definovanými podmínkami pro jejich
zástavbu.
Na některé konkrétní projekty, např. na projekt parku, ale i na řešení plánů vybraných oblastí, jsou
vyhlašovány soutěže. Soutěže jsou někdy dvoukolové (v podrobnosti místního a detailního plánu.
Koncept místního plánu může sloužit i jako podklad pro zadání soutěže. Vlastní závazný plán
je zpracován na magistrátním oddělení územního plánování.88
Oproti praxi v Praze jsou konkrétní zaměstnanci plánovacího úřadu vyčleněni pro plánování
konkrétních rozvojových území (Project Head).

Obr. 112: Finsko – soutěžní návrhy na detailní plán

Obr. 113: Finsko – soutěžní návrhy na uspořádání obytné zástavby
88
THE CITY OF HELSINKI - CITY PLANNING DEPARTMENT. Helsinki Eastern Harbour Sörnäistenranta and Hermanninranta Invited
Architectural Ideas Competition 22. 10. 2004 – 22. 4. 2005 Competition Brief. 2005. s. 25. ISBN 952-473-290-4. [cit. 2011-05-15]
http://www.hel.fi/static/ksv/www/Projektialueet/Kalasatama/Helsinki_Eastern_Harbour_Competition_lores_291004.pdf
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15.7 Spojené království
Plánování ve Spojeném království je řízeno několika zákony. Nejdůležitější je Zákon o územním
plánování a povinném odkupu (Planning and Compulsory Purchase Act) z roku 2004. Dále platí
Zákon o územním plánování (Town and Country Planning Act) z roku 1990, z větší části však byl
zrušen a nahrazen pozdějšími předpisy. Zákon o plánování (Planning Act) z roku 2008 se zaměřuje
na zrychlení povolování základních infrastrukturních projektů (zejména komunikací, přístavů, letišť
a technické infrastruktury).
Wales, Skotsko a Severní Irsko mají mírně odlišnou právní úpravu, např. ve Skotsku řídí plánování
The Town and Country Planning (Scotland) Act z roku 199789.
Od konce roku 2010 probíhá v parlamentu diskuse, která by měla zásadně změnit plánovací systém
ve Spojeném království90.
Zhruba od roku 2000 je ve Velké Británii patrný požadavek na to, aby územní plánování nebylo
zaměřeno pouze na využití území, ale aby bylo více vázáno zejména na ekonomickou politiku státu,
regionu i obce91.
Zákonem z roku 2004 byl nahrazen původní systém strukturálních plánu (Structure Plan) na úrovni
hrabství, lokálních plánů (Local Plan) na úrovni okresů a místních plánů (Unitary Development
Plan) na úrovni měst. Tento systém byl kritizován zejména pro svoji nepružnost a zdlouhavý proces
změn. Přestože se začal používat až na konci minulého století92, neosvědčil se a byl nahrazen
systémem novým. Stávající dokumenty automaticky platily do 11. 10. 2008 s možností prosloužení
o další 3 roky.
Unitary Development Plan byl hlavní územně plánovací dokument na úrovni města. Obsahoval
strategii pro rozvoj celého města. Řešil zejména funkční využití, obsahoval základní kapitoly jako
bydlení, doprava či ekonomie, ale i specializované instrukce pro řešení problematiky hotelů,
kostelů, nákupních center, zábavních center, restaurací, půjčoven automobilů, konverzí bytů,
či rozvoje v zeleném pásu93. Detailně se zabýval jednotlivými rozvojovými oblastmi. Grafická část
obsahovala mj. návrhovou mapu (Proposal Map), která vymezovala lokality vybraných rozvojových
projektů a oblastí se speciálním režimem.
Na národní úrovni se uplatňuje Plánovací politika (Planning Policy Statements).
Na regionální úrovni je zpracována Regionální strategie prostorového rozvoje (Spatial
Development Strategy nebo Regional Spatial Strategy), např. London Plan94 či West Midlands
Regional Spatial Strategy. Ta určuje prostorovou vizi regionu a definuje podmínky, které je třeba
zahrnout do Local Development Framework.

89
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian and
European Countries – United Kingdom. [cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/uk/index_e.html#figure01
90
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian and
European Countries – United Kingdom. [cit. 2011-06-06] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/uk/index_e.html#figure01
91
A particularly exciting development in the UK planning system was the government’s announcement in November 1999 that the planning system
will, for the first time, be required to take on a wider role than just land management, and become more closely linked or ‘joined-up’ with national,
regional and local economic development policies. ALDEN, J. The experience of Cardif and Wales. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS,
A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 86.
92
THORNLEY, A. London. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London
and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 51.
93
Birmingham Unitary Development Plan. Chapter 8 City Wide Policies. [cit. 2011-06-06]
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?%26blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Disposition&blobkey
=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1223408713352&ssbinary=true&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D785283Chapter+08+Ci
ty+Wide+Policies.pdf
94
The London Plan and Local Development Frameworks. [cit. 2011-06-06] http://www.london.gov.uk/priorities/planning/local-developmentframeworks/london-borough-councils-ldfs
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Špatná koordinace na regionální úrovni je ve Velké Británii vnímána jako velký problém. Značný
podíl na tom má administrativně-správní rozdrobenost jednotlivých metropolitních regionů
(zejména Londýn, ale např. i Cardiff / Wales). Skutečnost, že městská správa má na starosti celou
spádovou oblast, je vnímána jako pozitivní prvek např. v Birminghamu (problém koordinace se pak
přesouvá na vyšší, regionální úroveň)95.
V souladu se Spatial Development Strategy je zpracován rámec lokálního rozvoje (Local
Development Framework), který ustanovuje systém místních rozvojových dokumentů (Local
Development Documents) – soubor dokumentů, kterými místní úřad územního plánování popisuje
rozvojové strategie a využití území. Vždy je nutné připravit následující povinné dokumenty96.

Obr. 114: Spojené království – Schéma územního plánování
·

·

Schéma lokálního rozvoje (Local Development Scheme) identifikuje, jaké Local Development
Documents budou pro horizont příštích 3 let zpracovány. Jde pouze o textový dokument.
Vydává jej rada města, potvrzuje jej vláda regionu.
Každoroční zpráva o uplatňování plánu (Annual Monitoring Report). Obvykle obsahuje:
· základní fakta o městě a popis aspektů rozvoje města (populace, sociální a kulturní složení,
bydlení, doprava, životní prostředí, ekonomie).
· vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj na základě indikátorů definovaných vládním
doporučením a doplněných lokálních indikátorů
· zprávu o naplňování politik a regulací definovaných v plánech
· zprávu o postupu plánovacích prací
Zprávu musí obdržet krajský úřad a musí být zveřejněna.
Kromě této zprávy je někdy připravován Sumář rozvoje (Development Summary), který
obsahuje data za poslední rok týkající se územního rozvoje (počet dokončených bytů,
studentských kolejí a hotelových lůžek, podlažní plochy realizované nebytové výstavby, podíl
zástavby v rámci brownfields, rozloha realizovaných a probíhajících projektů atd.).

95

THORNLEY, A. London. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London
and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. Kap. 3 – 5.
96
London's planning at a local level. [cit. 2011-06-06]
http://www.london.gov.uk/priorities/planning/local-development-frameworks
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·

·
·

Prohlášení o zapojení komunity (Statement of Community Involvement) určuje a informuje,
jak budou občané zapojeni do přípravy plánů. Určuje minimální standardy pro konzultace
nových politik a plánů. Řeší, jak udělat participaci více efektivní, jak zapojit více obyvatel
a jak zohlednit názory i těch, kteří se nechtějí nebo nemohou setkání zúčastnit. Zejména
jde o zapojení veřejnosti v nejranější části pořizování dokumentů (front loading). Cílem
je vybudovat konsensus mezi mnoha skupinami a účastníky. Přestože se této otázce např.
v Londýně věnuje mnoho úsilí a pozornosti, zejména zapojení veřejnosti nebylo dobře cíleno
a nepřineslo zatím očekávaný efekt. Naopak obchodní skupiny vytvořily London Business
Board a získaly pravidelný přístup ke kanceláři starosty a možnost ovlivňovat klíčová
rozhodnutí97.
Zajímavý je moment, že město musí upozornit každou osobu, která o to požádala, v momentě,
kdy se jedná o vydání plánu98.
Local Development Documents, které se skládají z Development Plan Documents
a Supplementary Planning Documents.99
Development Plan Documents (blíží se dřívějšímu Local Plan).
Musí obsahovat posouzení vlivu na udržitelný rozvoj (Sustainability Appraisal), které hodnotí
sociální, environmentální a ekonomické dopady navrhovaného plánu. Zpracovává se již
na začátku prací na plánu, a tudíž může obtížně hodnotit jeho dopady.
Povinné součásti:
· Základní strategie (Core Strategy) – určuje udržitelný rozvoj v příštích 20 letech. Vychází
z analýzy stávajícího stavu, určuje vize a cíle rozvoje celého města. Obsahuje např.
požadovaný počet nových bytů a nových pracovních míst nebo identifikuje místa s malým
podílem obchodní vybavenosti. Řeší i otázky životního prostředí či technické a dopravní
infrastruktury. Vytipovává místa budoucích projektů a určuje pro ně základní podmínky
rozvoje. Je ilustrována diagramy.
Je projednávána (ve fázích koncept a návrh) a veřejnost k ní může podávat připomínky100.
Všechny Local Development Documents s ní musí být v souladu. V našem prostředí nejvíce
odpovídá strategickému plánu.
· Dokumenty a politiky pro řízení rozvoje (Development Control Documents / Policies)
obsahují pravidla pro řízení rozvoje platná v rámci celé obce. Mohou se zabývat např.
problematikou nákupních center, konverzí bytů či rozvoje v zeleném pásu. Jde o textový
dokument.
· Lokální plány a politiky (Site-specific Proposals / Allocations nebo Area-Based Planning
Policies) obsahují návrhy specifické pro konkrétní lokality. Často mohou mít formu
lokálních akčních plánů (viz dále). Nemusí jimi být pokryta celá obec.
· Adopted proposals map – ukazuje umístění všech přijatých plánů
Volitelné součásti:
· Lokální akční plány (Area Action Plans) – definují plány a postupy pro konkrétní část
města (např. centrum, konkrétní přestavbové území), může jich být ve městě několik.
Definují základní vize území, strategii návrhu, strategii funkčního využití, strategii dopravy,
strategii životního prostředí, veřejných prostranství a krajiny a strategii udržitelného rozvoje.
Obsahují i implementační fázi, která mj. řeší fázování projektu, spolupráci veřejného
a soukromého sektoru, i monitoring a případné úpravy lokálního akčního plánu.
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THORNLEY, A. London. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London
and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 54.
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Při přípravě lokálních akčních plánů jsou jednotlivé fáze (zadání, výběr variant) připomínkovány
veřejností. Lokální akční plány jsou vydávány Radou města jako vyhláška / opatření obecné povahy
po schválení radou městské části101.
Zajímavé je, že jsou obvykle vydávány jako složka formátu A4, ale i v dalších formách
usnadňujících přístup veřejnosti. Kromě zveřejnění na internetu jsou dostupné i verze na CD, verze
tištěná velkým písmem, Braillovým písmem či audio verze.
Měřítkem řešeného území se blíží našim územním studiím, nezaměřují se však na hledání řešení
území, ale vymezují spíše plochy než urbanistickou strukturu. Jsou závazné a zaměřují se
na realizaci projektu.

Obr. 115: Spojené království (Birmingham) – Core Strategy – plán projektů pro centrum města

Obr. 116: Spojené království (Birmingham) – Proposals Map
101

BIRMINGHAM CITY COUNCIL AND BROMSGROVE DISTRICT COUNCIL. Longbridge Area Action Plan. [cit. 2011-06-06]
http://www.birmingham.gov.uk/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheaderv
alue1=attachment%3B+filename%3D9851020whole+LAAP+May+2009.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1223409058816&ss
binary=true
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Obr. 117: Spojené království (Birmingham, Longbridge) – Area Action Plan
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Volitelně je možné zpracovat následující dokumenty:
· Doplňující plánovací dokumenty (Supplementary Planning Documents) obsahují zpřesnění
Development Plan Documents, např. pro konkrétní lokalitu či systém. Mohou být zpracovány
formou rozvojových zpráv (development briefs) či návodů pro návrh (design guides). Musí být
v souladu s rozvojovými politikami a plány.
Jejich koncept je připomínkován veřejností, návrh již nikoliv. Nemusí být posuzovány
z hlediska vlivu na životní prostředí. Nemají status rozvojových plánů102.
· Místní rozvojové podmínky (Local Development Orders) umožňují místním plánovacím
úřadům rozšířit práva povolování staveb v souladu s plány.
· Zjednodušené plánovací zóny (Simplified Planning Zones) jsou speciálně vymezená území,
kde je zjednodušen plánovací proces s cílem podpořit rozvoj.
Kromě výše uvedených dokumentů je rozvoj města ovlivňován i mnoha dalšími Supplementary
Planning Documents, např. pokyny pro parkovací garáže, pokyny pro nakládání se stromy
či pokyny pro budování modliteben103.
Po reformě v roce 2004 se systém plánování ve Spojeném království jeví celkově značně
nepřehledný. Původní systém dvou plánů nahradil hůře definovaný systém mnoha dokumentů.
V praxi pak nové dokumenty mnohdy představují části původního jednoho dokumentu, jak je vidět
např. na příkladu Birminghamu, kde původní Birmingham Unitary Development Plan byl
v podstatě rozdělen do Core Policy, lokálních akčních plánů a dalších částí Local Development
Framework. Pozitivně lze naopak hodnotit jasně definovaná pravidla pro monitoring a snahu
o zajištění co nejlepší přístupnosti všech dokumentů.
Plánovací politika ve Spojeném království je spíše pasivní, reaktivní, v kontrastu k pro-aktivní
politice využívané např. v Nizozemsku, Německu či Francii. Obce zde nemají tendence usměrňovat
lokalizaci nového rozvoje a nechávají ji na požadavcích trhu104. Pro koordinaci rozvoje částí
regionu bývají ustanoveny Regional Development Agencies a pro rozvoj jednotlivých částí města
ad hoc organizace, jako např. Thames Gateway, které řídí konkrétní projekty105.
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15.8 Austrálie
V Austrálii má každý stát svůj vlastní systém územně plánovací legislativy a je zodpovědný
za plánování svého území. Např. Západní Austrálie (Perth) byla prvním státem, kde platil speciální
zákon pro plánování a rozvoj státu. Dnes platí jako Planning and Development Act z roku 2005.
Planning and Development Act nahradil dřívější samostatné dokumenty, zejména Western
Australian Planning WAPC Act z roku 1985, Metropolitan Region Town Planning Scheme Act
z roku 1959 a Town Planning and Development Act z roku 1928. Plánování ovlivňují i další
zákony, např. Environmental Protection Act z roku 1986, Town Planning Regulations z roku 1967
(definují a specifikují Local Planning Scheme) a Town Planning and Development (Subdivision)
Regulations z roku 2000.
Plánování řídí ministr pro plánování a infrastrukturu (Minister for Planning and Infrastructure),
ministerské oddělení plánování a infrastrukturu (Department for Planning and Infrastructure)
a plánovací komise (Western Australian Planning Commission - WAPC), zodpovědní za plánování
na úrovni státu i regionu (MRS, viz dále). Plánovací komise má mnoho specificky orientovaných
oddělení (subkomisí)106.
Konkrétní plánování metropolitního regionu řídí městská rada Perth City Council (PCC), která
koordinuje rady jednotlivých „městských částí“. PCC rovněž vydává územní rozhodnutí.
Pro jednotlivé přestavbové projekty jsou ustanovovány tzv. Redevelopment Authorities, např. East
Perth Redevelopment Authority (EPRA) nebo Midland Redevelopment Authority (MRA). Tyto
orgány mají na starosti pouze vybrané lokality a jsou nadřazeny městské radě. Úzce spolupracují
se soukromými developery. Podobně pro vybrané lokality města jsou ustavovány speciální
agentury, např. Swan River Trust má na starosti rozvoj a ochranu pásu nábřeží Swan River.
Na úrovni státu je zpracována Státní strategie plánování (State Planning Strategy), která obsahuje
vize, strategie, akce a politiky pro rozvoj celého státu.
Na úrovni regionu je zpracováno Schéma metropolitního regionu (Metropolitan region scheme,
MRS). Určuje vyhrazené plochy pro veřejné projekty, nevyhrazené plochy dělí na zóny (městská,
průmyslová, zemědělská) a definuje rezervy pro dopravní a technickou infrastrukturu. Skládá
se z textové a grafické části. Nemusí nutně pokrývat celý region. Měřítko Metropolitan region
scheme je 1 : 25 000. Projednává se a musí být veřejně vystaveno. V našem prostředí leží mezi
zásadami územního rozvoje a územním plánem.
Na místní úrovni město (resp. jednotlivé městské části) zpracovávají místní plánovací schémata
(Local Planning Scheme – LPS), která musí být v souladu s MRS. V rámci jedné obce může být
zpracováno i více Local Planning Schemes. Každé Local Planning Scheme schvaluje ministr. LPS
je možné měnit formou změn. Pokud je to třeba, mohou být Local Planning Schemes posuzovány
z hlediska vlivu na životní prostředí.
LPS určují detailní funkční využití, které musí odpovídat využití definovanému MRS a může
ho dále rozpracovat. Pokud např. MRS určuje využití průmysl, LPS může definovat využití lehký
průmysl, těžký průmysl a skladování. Obsahuje i regulaci hustoty zástavby, může obsahovat
regulaci výšky budov a definuje veřejná prostranství. Dále určuje koridory infrastruktury. Může
obsahovat i prostředky pro ochranu historického dědictví.
Pokud je soukromý pozemek určen jako rezerva pro veřejné vybavení či infrastrukturu, a pokud
je vlastníkovi odmítnut záměr výstavby, náleží mu kompenzace.
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Local Planning Schemes se skládají z textové části, grafické části a shrnující zprávy. WACP
připravila modelovou strukturu (Model Scheme Text), publikovanou v Government Gazette v roce
1999, která je doporučená, ne však povinná. Dále WACP zpracovala Town Planning Schemes
Manual, který radí, jak Local Planning Scheme připravit107.
Local Planning Strategies zahrnují strategický plán a politiku aplikace LPS.
V našem prostředí stojí Local Planning Scheme mezi územním a regulačním plánem.
Kromě výše uvedených závazných materiálů se připravují i tzv. plánovací politiky (Planning
Policy). Pomáhají WACP a samosprávám dosahovat větší konzistence při rozhodování a žadatelům
objasňují, jak bude o jejich záměrech rozhodováno.
Strukturální plány (Structure Plans) se zpracovávají na několika úrovních. Region Structure Plan
je strategický plán na úrovni regionu. Zahrnuje např. limity růstu městských oblastí, řeší populační
trendy, zabývá se komerčními centry, dopravou či infrastrukturou. Musí být v souladu
s regionálním rozvojovým programem (Country land development program), což je pětiletý akční
plán budování zejména infrastruktury.
District Structure Plans ukazují ve větší podrobnosti využití části regionu. Identifikují příležitosti
rozvoje i jeho omezení, umístění bytové, komerční i průmyslové funkce, strategie rozvoje obchodu,
lokalizují veřejné vybavení, veřejná prostranství či poskytují detaily o dopravní síti. Slouží mj. jako
podklad pro změny local planning schemes.
Local Structure Plans ukazují podrobné funkční využití residenčních či průmyslových okrsků.
Poskytují podklad pro posouzení dělení pozemků či změny jejich funkce. Ukazují umístění
a hustotu bydlení, rozložení uliční sítě a sítě pěších a cyklistických komunikací, veřejného
vybavení, technické infrastruktury apod. Připravují je buď vlastníci pozemků, nebo samospráva.
Po veřejném připomínkování je musí schválit samospráva a WAPC.
Výstavba je dále omezována / řízena specifickými pokyny, v zásadě standardy, týkajícími
se zejména bydlení. Jsou to např. Residential Planning Codes (R-Codes) či Liveable
neighbourhoods. R-Codes určují např. předepsané obecné hustoty bydlení, zastavěnost pozemků
či regulují nezastavěné části pozemků, obsahují i minimální určené velikosti pozemků.
Pro realizaci konkrétního záměru je nutné povolení k dělení pozemku (Subdivision Approval)
a následně územní rozhodnutí (Planning approval).
Veřejnost je do plánování zapojována formou připomínek zejména rozvojových projektů, obvykle
v úvodní fázi a ve fázi zpracovaného projektu. U větších projektů jsou běžné prezentační semináře
testující reakce veřejnosti. V případě Local Planning Scheme je povinné veřejné vystavení
zpracovaného materiálu po dobu 3 měsíců, běžné jsou i doplňkové aktivity jako výstavy či veřejná
představení. Připomínky veřejnosti nejsou závazné, je však třeba je vyhodnotit. Zásadně je však
zastáván názor, že volení zástupci reprezentují veřejné mínění a mají právo rozhodovat jako
zástupci veřejnosti.
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Obr. 118: Austrálie – příklad Metropolitan Region Scheme
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Obr. 119: Austrálie – jeden z listů Metropolitan Region Scheme

Obr. 120: Austrálie – Local Planning Scheme (jeden z listů Perth City Planning Scheme)
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Materiál odpovídající územní studii v australském systému plánování nenajdeme. Nejvíce se jí blíží
plány konkrétních městských zásahů, např. Perth Waterfront Plan, který přináší ideu na úpravu
nábřeží. Tento projekt připravuje stát ve spolupráci s Perth City Council. Projekt je však více
orientován na realizaci a blíží se spíše našemu regulačnímu plánu. Vzhledem k tomu, že město
a stát tento projekt připravují k nabízení jednotlivým developerům, jsou v projektu jasně vymezena
jednotlivá staveniště i s předpokládaným tvarem a náplní objektů, které však není nutno dodržet.

Obr. 121: Austrálie – příklad projektu nabízeného k prodeji po parcelách jednotlivým investorům.
Plán s vyznačením pozemků, celkový plán a vizualizace předpokládaného budoucího uspořádání.

225

15. Systémy územního plánování v zahraničí

15.9 Japonsko
Územní plánování se řídí zákonem o územním plánování (The City Planning Act/Law) z roku 1968,
který nahradil předchozí zákon z roku 1919. Uplatňuje se pouze ve vymezených rozvojových
oblastech, tzv. City Planning Areas. 108
Na národní úrovni existuje Celkový národní rozvojový plán (Comprehensive National Development
Plan) schválený v roce 1989. Plány pro více obcí pořizuje kraj, plány pro jednu obec dotčená
obec.109 Na úrovni obce se pořizuje závazný územní plán (Master Plan, Zoning Plan) a v některých
případech i nepovinný Plán čtvrti (District Plan), eventuálně i plán bloku (Specified Block).
Ekvivalent územní studie v Japonsku není.
Územní plán definuje výhled na asi 20 let, s návrhovým horizontem 10 let. Jeho základní měřítko
je 1 : 10 000. Územní plán se zpracovává ve dvou úrovních – Master Plan for City Planning Area
(na úrovní prefektury) a Municipal Master Plan (na úrovni obce)110.
Zásadní je rozdělení území na zastavitelné (Urban Promotion Area) a nezastavitelné (Urban Control
Area), jejich hraniční čára se nazývá Urban Growth Boundary111. Funkční využití se určuje
v 12 typech, ve třech základních kategoriích: obytné, komerční a průmyslové112. Umístění
veřejného vybavení se neřeší v rámci funkčního využití, ale plánem veřejné infrastruktury (City
Planning of Public Facilities)113, který definuje „v překryvných vrstvách“ umístění komunikací,
parků a veřejných prostranství, technické infrastruktury, vodních ploch a toků, školských
a zdravotnických zařízení, veřejné správy apod.114 Definován je i koeficient podlažní plochy
(v rozmezí od 0,5 od 13,0) a koeficient zastavěné plochy (v rozmezí od 0,3 do 0,8) i výška a tvar
budov (rozdílně v obytných a ostatních zónách)115. Zásadní je rovněž vedení hlavních komunikací.
V nezastavitelných územích se funkční využití neurčuje.116
Například v Nagoji klade územní plán důraz na posílení integrace jednotlivých městských funkcí,
rozvoj kulturní a vědecké funkce, zvýšení významu letiště a přístavu, upřednostňuje pěší dopravu
a řeší i technickou infrastrukturu, zejména čištění odpadních vod a ochranu před povodněmi.
Důležité je i propojení města s příměstskou krajinou.117
V Osace plán kromě funkčního využití obsahuje i překryvné regulace, např. požadavek na umístění
bydlení v několika podlažích, požadavek zachování průmyslové funkce, nebo vyznačení lokalit
s District Planem či lokalit pro přestavbu118.
District Plan řeší podrobné funkční využití, vedení komunikací, umístění parků a veřejných
prostranství, výměry pozemků, koeficient podlažní plochy, koeficient zastavěné plochy, koeficient
zeleně, výšku budov, odstup od uliční čáry, oplocení apod., může řešit i přesné vedení pěších cest.
Neřeší však vlastní prostorové uspořádání budov. Typické měřítko je 1 : 1000 – 1 : 2500. Pořídit
District Plan je právo, nikoliv povinnost. Pro jeho pořízení je nutný souhlas všech vlastníků. District
Plan se vydává obecní vyhláškou119.
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SRINIVAS, H. Planning Practice in Japan. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-practice.html
SRINIVAS, H. Japan: Overview of Planning. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html
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MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT. Introduction of Urban Land Use Planning System in Japan. [cit. 2011-05-06]
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/tochiriyou/pdf/reaf_e.pdf
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Overview of Japan's Urban Planning System. [cit. 2011-05-06] http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/eng/index20.html
112
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT. Introduction of Urban Land Use Planning System in Japan. [cit. 2011-05-06]
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/tochiriyou/pdf/reaf_e.pdf
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SRINIVAS, H. Planning Practice in Japan. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-practice.html
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Urban Facilities. [cit. 2011-05-06] http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/05/index.htm
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MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT. Introduction of Urban Land Use Planning System in Japan. [cit. 2011-05-06]
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/tochiriyou/pdf/reaf_e.pdf
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Land Use Control Regulation in Japan. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/land-regulation.html
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Masterplan Summary Nagoya. [cit. 2011-05-06] http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000006/6976/masterplan_summary_nagoya.pdf
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Osaka City. [cit. 2011-05-06] http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000005129.html
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District Plan. [cit. 2011-05-06] http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/08/index.htm
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Místní správa se někdy účastní velkých rozvojových projektů (Urban Development Projects,
zahrnující Land Readjustment Project a Urban Redevelopment Project) 120, např. kolem nádraží.
V těchto oblastech je možno omezit prodej pozemků, vyvlastňovat a přeparcelovávat121.
V Japonsku představuje velký problém ztráta tradičních hodnot způsobená importem nových
stavebních technologií. Tradiční uspořádání měst bylo vázáno na blokovou strukturu vyplněnou
nízkopodlažními dřevěnými domy. Pro srozumění obyvatel s novými strukturami je snaha vést
diskuse, které často trvají velmi dlouho. Tyto aktivity, v japonštině zvané „Machi-zukuri“, zahrnují
například workshopy s obyvateli, úpravu veřejných prostranství, ochranu nejcennějších staveb,
vytvoření kroniky místa apod. Velmi často je organizují sami občané za metodické podpory
samosprávy, někdy se zapojují architekti, nebo samospráva provádí zkoumání sama či zakládá
pro zkoumání speciální společnosti.122
Rozvojové plány pro konkrétní lokality připravují soukromí investoři v souladu se závaznými
plány. Plány (územní plán a District Plan) pořizuje vždy samospráva.
Územní plán zpracovává samospráva využívající odborníků, veřejnost se do přípravy nezapojuje.
Koncept plánu (Original Draft Plan) je vystaven a veřejně představen. Veřejnost, dotčené obce
a Urban Planning Council of the Municipality (je svoláván pro každý koncept plánu a skládá se
ze zastupitelů, universitních profesorů a dalších specialistů123) mohou podat připomínky.
Na základě projednání konceptu plánu se připraví návrh plánu (Proposed City Plan), který může
kdokoliv během 2 týdnů připomínkovat.
O připomínkách rozhoduje Urban Planning Council (města nebo prefektury), plán posuzuje
i Ministerstvo výstavby a další ministerstva. Na základě tohoto projednání je krajem (Prefecture)
nebo obcí (Municipality) vydán čistopis plánu (Final City Plan).
District Plan a Specified Block Plan se připravují se zapojením veřejnosti zejména v první fázi.
Pro veřejnost se pořádají workshopy, které mají zjistit požadavky a představy obyvatel o řešeném
území. Veřejnost obvykle hraje velkou roli i při Machi-zukuri.
Povolování staveb je řešeno ve dvou krocích – územní rozhodnutí (Development Permission) určuje
umístění a formu objektů, stavební povolení (Building Confirmation) určuje využití, bezpečnost
a stabilitu objektu124.
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Overview of Japan's Urban Planning System. [cit. 2011-05-06] http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/eng/index20.html
SRINIVAS, H. Planning Practice in Japan. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-practice.html
122
KITA, M. korespondence.
123
SRINIVAS, H. Japan: Overview of Planning. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html
124
SRINIVAS, H. Japan: Overview of Planning. [cit. 2011-05-06] http://www.gdrc.org/uem/observatory/jp-overview.html
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Obr. 122: Japonsko – typy funkčního využití v územním plánu
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Obr. 123: Japonsko – příklad územního plánu

Obr. 124: Japonsko – Územní plán Nagoya – základní schéma
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Obr. 125: Japonsko – Osaka – výřez z územního plánu včetně legendy
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Obr. 126: Japonsko – příklad územního plánu s vysvětlivkami

Obr. 127: Japonsko – ilustrace k District Plan
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Obr. 128: Japonsko – Osaka – dva příklady District Planu
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15.10 Ostatní státy
V ostatních vybraných evropských státech nebudu popisovat plánovací systém podrobně, uvedu
pouze zákon, kterým se plánování v dané zemi řídí, dále jaký plán přibližně odpovídá našemu
územnímu plánu a jaký regulačnímu plánu. V některých případech zmíním i celostátní a regionální
koncepce. Pokud je v zákoně definován i dokument odpovídající územní studii, zmíním
samozřejmě i ten.
V jednotlivých zemích se uplatňují následující zákony a dokumenty řídící územní plánování125:

Belgie
Zákon:
Spatial Planning Act (1962) – byl nahrazen třemi různými zákony platnými pro jednotlivé regiony:
· Code Wallon de l´Aménagement du Territoire, de l´Urbanisme et du Patrimoine - pro valonskou
část státu (1998)
· Ordonnantie houdende Organisatie van de Planning en de Stedebouw - pro vlámskou část státu
(1991, 1996)
· Brussels urban planning law (1991)
Za územní plánování jsou v Belgii zodpovědné regiony (Brusel, Flandry, Valonsko), nikoliv obce.
Každý z těchto 3 regionů má vlastní územně plánovací zákon.126
Zásadám územního rozvoje odpovídá:
Gewestelijk Ontwikkelingsplan / Plan Régional de Dévelopment (Regionální rozvojový plán)
v měřítku 1 : 25 000, platný po dobu 5 let, není závazný pro obyvatelstvo.
Územnímu plánu odpovídá:
Gewestelijk Bestemmingssplan / Plan Régional d’Affectation du Sol (Regionální plán využití
ploch) v měřítku 1 : 10 000, nemá určenou platnost, je závazný pro obyvatelstvo.
Gemeentelijk Ontwikkelingsplan / Plan communal de développement (plán rozvoje obce)
v měřítku 1 : 5 000, platný po dobu 6 let, není závazný pro obyvatelstvo.
Schéma de structure communal (schéma struktury obce)
Regulačnímu plánu odpovídá:
Bijzonder Bestemmingssplan / Plan Particulier d´affectation du sol (dílčí plán využití území)
v měřítku 1 : 500 až 1 : 2500, v podrobnosti na parcely. Nemá určenou platnost, je závazný pro
obyvatelstvo.
Bijzonder plan van aanleg (zvláštní stavební plán)
Všechny regionální plány schvaluje regionální vláda. Plány však nemají dostatečný vliv na skutečné
řízení územního rozvoje, protože obsahují příliš obecné formulace.127 Obecní plány schvaluje
obecní rada.

125

MAIER, K. ŘEZÁČ, V. VOREL, J. Analýza právního prostředí územního plánování sledující udržitelný rozvoj a praktické implementace principů
udržitelného rozvoje ve vybraných systémech územního plánování. Urbanismus a územní rozvoj, roč. X, č. 2/2007, s. 44.
126
LAGROU, E. Brussels. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London and New
York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 305.
127
The official regional and municipal development plans have no real impact on planning: they are too careful in their statements, avoiding clear
options in key problems in urban planning.
LAGROU, E. Brussels. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London and New
York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 308.
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Dánsko128
Zákon:
Planning Act (1992, novelizován 2000, 2002)
V Dánsku je velký důraz kladen na kontrolu státu nad územním plánováním. V tomto ohledu
je podobné např. Německu či Nizozemsku129. Stát vydává plánovací zprávu, která je velmi
komplexní a obsahuje konkrétní požadavky. Skládá se ze dvou částí: povinné, ale nezávazné
Landsplanredegørelse (National planning report – Národní plánovací zpráva)
a Landsplanperspektiv (National planning perspektive – Národní plánovací výhled), vize rozvoje.
Tyto dvě části mohou být doplněny volitelnou Landplandirektiv (National planning
directive - Národní plánovací nařízení), závaznými regulacemi zásadních národních zájmů,
např. klíčové technické infrastruktury.
Zásadám územního rozvoje odpovídá:
Regionalplaner (Regional plan – Regionální plán). Každý region musí mít plán zahrnující celý
jeho rozsah. Návrhový horizont je 12 let, reviduje se každé 4 roky. Je závazný pro obecní plány.
Regionální plán obecně určuje funkční využití a stanovuje zásady pro rozvoj jednotlivých sektorů.
V Kodani slouží obecní plán jako regionální plán.
Územnímu plánu odpovídá:
Kommuneplaner (Municipal Plan - Plán obce) je pojat velmi obecně až schematicky. Určuje
nejdůležitější zásady využití území prostřednictvím malého počtu funkčních ploch, vyznačením
strategických míst ve městě a zdůrazněním hlavních komunikačních tahů130. Musí být doprovázen
implementačním plánem lokální Agendy 21.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Lokalplan (Local plan - Lokální plán) je základním plánem používaným v Dánsku k řízení rozvoje
území. Je závazný pro všechny stavebníky. Určuje zejména detailní funkční využití území,
ale používá se i k ochraně historických budov. Jeho obsah je značně pestrý podle účelu, ke kterému
má být využit.

Irsko
Zákon:
Planning and Development Act (2000, nahradil předchozí zákon z roku 1963).
Plán na úrovni státu:
National Spatial Strategy (národní strategie prostorového vývoje).
Plán regionální:
Regional Planning Guidelines (regionální pokyny pro plánování)131.
Územnímu plánu odpovídá:
Development Plan (územní plán), určuje zejména funkční využití, musí být aktualizován každých
6 let.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Local Area Plan (místní plán), předepisuje využití území a obecnou regulaci části obce.
128

BÖHME, K. Nordi Echoes of European Spatial Planning. Nordregio. 2002. s. 269-274.
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 30.
130
ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 12.
131
OXLEY, M. BROWN, T. NADIN, V. Review of European Planning Systems. 2009. s. 18, 25. [cit. 2011-06-06]
http://www.communities.gov.uk/documents/507390/pdf/167298.pdf
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Island132
Zákon:
Planning and Building Act No. 73 /1997 (plánovací a stavební zákon)
Plán na úrovni státu:
Plán není zpracován, přestože to zákon umožňuje (zejména pro jednotlivé oborové koncepce).
Pro plánování na úrovni státu není politická vůle. Zpracovávána je však strategie regionálního
ekonomického rozvoje, která pro následující 4 roky určuje cíle, politiky a plány týkající se
zaměstnanosti či veřejných služeb.
Plán regionální:
Svæðisskipulag (Regional Development Plan - Regionální plán) koordinuje rozvoj území
minimálně 2 obcí v horizontu nejméně 12 let. Příkladem je velmi dlouho vznikající plán
metropolitního regionu Reykjavik, schválený v roce 2002.
Územnímu plánu odpovídá:
Aðalskipulag (Municipal Plan - Obecní plán), který musí mít schválena každá obec. Plán určuje
vizi rozvoje na 12 let a pokrývá celé území obce (na rozdíl od praxe uplatňované do roku 1997,
kdy bylo plánem třeba pokrýt pouze městské území). Určuje funkční využití území, dopravní
a technickou infrastrukturu, životní prostředí. Každé 4 roky, po místních volbách, se vedení města
rozhoduje, zda je třeba plán revidovat.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Deiliskipulag (Local Plan - Místní plán) určuje podrobně podmínky pro plánování a výstavbu
v dané vybrané oblasti.
Plány na všech úrovních připravují lokální vlády. Regionální i obecní plány schválené Ministerstvo
životního prostředí a místní plány schválené obcí jsou závazné.

Itálie
Zákon:
Zákon urbanistický (Il Governo del territorio) z roku 2005, nahradil zákon z roku 1942.
Plán na úrovni státu:
Neexistuje, centrálně se řeší především dopravní infrastruktura133.
Plán regionální134:
Piano Territoriale Regionale (regionální územní plán) koordinuje rozvoj na úrovni regionů, řeší
zejména infrastrukturu.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (územní plán provincie)
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (regionální krajinný územní plán) – plán ochrany
přírodně cenných území.
Piano Comprensoriale – plán metropolitního regionu (Benátky), schvalován speciální radou
složenou ze zástupců zúčastněných obcí (Consiglio di Comprensorio)135.
132
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 14-16.
BÖHME, K. Nordi Echoes of European Spatial Planning. Nordregio. 2002. s. 300-303.
133
MINISTRY OF LAND, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT AND TOURISM, JAPAN (MLIT). An Overview of Spatial Policy in Asian
and European Countries – Italy. [cit. 2011-06-04] http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/international/spw/general/italy/index_e.html
134
Itálie je tvořena 20 regiony (regione), 90 provinciemi (provincia) a více než 8000 obcemi (comune)
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Územnímu plánu odpovídá:
Piano regolatore generale (základní regulační plán) pro metropolitní oblasti. Řeší např. ochranu
historických a přírodních hodnot, konverzi opuštěných přírodních ploch, výstavbu dostupného
bydlení atd. Obsahuje i časovou koordinaci a etapizaci výstavby136.
Piano urbanistico comunnale (urbanistický plán obce)
Územní plán je zpracován pro celé území obce. Schvaluje ho vláda provincie, je závazný pro úřady.
Je velmi podrobný, až v úrovni jednotlivých parcel, maximálně bloků. Funkční členění využívá
poměrně bohatého spektra ploch (např. plochy pro bydlení, turistický ruch, rozšíření výroby,
veřejná zeleň, soukromá zeleň). Plán řeší i komunikační síť včetně parkovišť. Jeho součástí
je rovněž řešení technické infrastruktury. Určuje taktéž vymezení veřejně prospěšných ploch137.
Plán obvykle pro každý blok určuje i prostorovou regulaci (typ zástavby, zastavěná plocha, objem
stavby, odstupy, výškové uspořádání).
V plánu musí být označeny stavby, které budou podléhat studii vlivu na životní prostředí.
Plán obvykle obsahuje i časový plán realizace.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Piano particolareggiato (podrobný plán)
Regulační plány jsou zpracovávány pouze pro vybrané lokality ve městě – nové bytové, průmyslové
či výrobní, komerční a rekreační zóny a území přestavby, které musí být předem vymezeny
v územním plánu. Mají charakter prováděcích plánů (piano di attuazione) včetně řešení nákladů
výstavby. Regulační plány jsou zpracovávány v měřítku 1 : 500 a obsahují i model lokality.
Schvaluje je zastupitelstvo obce, jsou závazné pro všechny.
Strukturální plán (piano strutturale) je urbanistický plán, dle kterého se řídí základní rozhodnutí
o uspořádání území jedné nebo více obcí, které spolu uzavřely dohodu o spolupráci.
Operativní plán (piano operativo) je urbanistický plán, dle kterého je prováděn návrh
ve strukturálním plánu138.

Lucembursko
Zákon:
Loi sur l´Aménagement des villes et agglomerations importantes (1937)
Loi sur l´Aménagement Général du Territoire (1974)
Act on Environment (1982)
Act on Nature Parks (1993)
Územnímu plánu odpovídá:
Projet d‘Aménagement général (územní projekt základní)
Regulačnímu plánu odpovídá:
Projet d´Aménagement communal (územní projekt místní)

135
TONIOLO, M. PUGLIESE, T. Venice. In THORNLEY, A. London. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 254.
136
GUALINI, E. The region of Milan. In THORNLEY, A. London. In SALET, W. THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan
Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 271.
137
ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 15-16.
138
MAIER, K. Uplatnění principů udržitelného rozvoje v územním plánování. Příloha Itálie. s. 3. [cit. 2011-06-04]
http://www.gis.cvut.cz/vyzkum/projekty/uplatneni-principu-udrzitelneho-rozvoje-v-uzemnim-planovani-1/Italie.pdf
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Norsko139
Zákon:
Planning and Building Act (Plánovací a stavební zákon) z roku 1965, změněn zejména v roce
1985140.
Na konci 70. let se plánování snažilo řešit v plánovacích materiálech i sociální aspekty. Od této
ambice se upustilo a hlavní důraz byl postupně kladen na plánování sektorů, které mohou regiony
přímo ovlivnit svými předpisy, ale i rozpočty. Větší význam nabývalo ekonomické plánování,
kdežto fyzické aspekty plánu se dostávaly více do pozadí. V poslední době je však patrný posun
k upřednostňování fyzických, prostorových aspektů plánů.
Plán na úrovni státu:
Žádný plán na úrovni státu není zpracován. Stát však vydává směrnice (rikspolitiske retningslinjer)
a ustanovení (rikspolitiske bestemmelser), týkající se např. funkčního využití ve vztahu k dopravě,
či pobřežních zón (zákaz jakékoliv stavební činnosti do 100 m od pobřeží, ze kterého mohou obce
udělovat výjimky).
Jelikož územní plánování není centrálně řízeno jednotným plánem, při projednávání nižších
plánovacích úrovní hrají velkou roli jednotlivá ministerstva. Značný význam mají rovněž oborové
koncepce, např. koncepce dopravy.
Plán regionální:
Regional utviklingsplan (RUP) – regionální rozvojový plán a Fylkesplan - plán okresu.
Regionální plány nejsou závazné, tvoří rámec pro obecní plány. Schvaluje je okresní rada.
Za regionální úroveň plánování jsou obecně zodpovědné rady jednotlivých okresů, ovšem svojí
pravomoc využívají velmi málo. Snaha integrovat do jejich pravomoci úkoly vykonávané původně
mnoha regionálními organizacemi se nezdařila. Hlavní roli při územním plánování hrají obce.
Oslo je, stejně jako Praha, zároveň obcí i okresem / krajem (regionem).
Územnímu plánu odpovídá:
Kommuneplan - Municipal plan (obecní plán).
Každá obec by si měla pořídit obecní plán. Obecní plán je závazný. Schvaluje ho obecní rada.
Regionální vláda může plán připomínkovat. Dotčení jednotlivci a skupiny by měly mít možnost
vyjádřit své názory141.
Plán na úrovni obce je nejen plánem fyzickým, ale řeší i aspekty sociální, estetické a obsahuje i část
ekonomickou (rozpočtovou). Plán má dvě části – krátkodobou (na 1 rok) a dlouhodobou
(na 4 roky). Po 4 letech se provádí revize plánu a případně se připravují jeho změny.
Dlouhodobá část určuje funkční využití území a směrnice pro rozvoj území obce. Krátkodobá část
představuje akční program pro následující roky.
Obecní plán tvoří rámec pro lokální plány využití ploch.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Reguleringsplan / Detaljplan (Local Development Plan – Místní rozvojový plán)
Obecní plán může předepsat lokality, kde je pro rozhodování nutné zpracovat Místní rozvojový
plán. Tento plán se připravuje rovněž pro oblasti, kde dochází k masivní výstavbě nebo k zásadní
stavební obnově.
Bebyggelsesplan (Building Development Plan – Plán rozvoje budov)

139
RUOTSALAINEN, A. HARALDSSON, P. I. KNUDSEN, J. P. TUNSTRÖM, M. Regional planning in Finland, Iceland, Norway and Sweden.
Nordregio. 2004. s. 18-23.
BÖHME, K. Nordi Echoes of European Spatial Planning. Nordregio. 2002. s. 315-318.
140
BÖHME, K. Nordi Echoes of European Spatial Planning. Nordregio. 2002. s. 161.
141
STOKKE, K. B. The WFD and the Norwegian Spatial Planning System. Norwegian Institute for Urban and Regional Research. s. 4-5.
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Obecní nebo místní plány mohou předepsat povinnost zpracovat plán rozvoje budov. Ten podrobně
určuje funkční využití i parametry budov, technické infrastruktury i souvisejících prostranství.
Z hlediska funkčního využití může upřesnit nebo změnit obecní nebo místní rozvojový plán.
Územní studie nemá v Norsku přímý ekvivalent. Zpracovávají se zejména oborové materiály,
především s dopravní problematikou.

Portugalsko
Zákon:
Množství zákonů, vlastní zákon o územním plánování neexistuje142.
Územnímu plánu odpovídá:
Plano director municipal (městský územní plán)
Regulačnímu plánu odpovídá:
Plano de Urbanizacao (plán urbanizace)
Plano de Pormenor (detailní plán)
Loteamento (prováděcí rozdělovací plán)

Řecko
Zákon:
Zákon o rozšíření územních plánů a rozvoji měst (1983) a dále celá řada dalších zákonů.
V Řecku veškeré plány pořizuje stát, neboť obce nemají příslušné pravomoci v oblasti územního
plánování. Formální standard obsahu plánů je zaručen tím, že ministerstvo jako zadavatel podává
pokyny, které zajistí shodné zpracování všech plánů143.
Územnímu plánu odpovídá:
Geniko poleodomiko schedio (základní plán)
Regulačnímu plánu odpovídá:
Schedio poleos (plán města)
Zoni oikistikou elenchou (plán zóny)
Praxi efarmogis (prováděcí plán)

142
143

ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 16.
ŘEZÁČ, V. Obsahové standardy územních plánů v zemích EU. Aktuality AUÚP, č. 56, 2/2002, s. 12 a 16.
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Španělsko
Zákon:
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen de Suelo y la Ordenación Urbana (1956, novelizován
1975, 1990, 1992, 1998 a 2007) a další zákony regionálních vlád (např. Madrid) a předpisy
autonomních obcí.
Plán na úrovni státu:
Na úrovni státu plán není zpracován.
Plán regionální:
Na úrovni regionu jsou zpracovávány Directrices de Ordenación Territorial (regionální pokyny
pro plánování) a Plan Territorial General (základní regionální plán), který dělí půdu
na zastavěnou, zastavitelnou a nezastavitelnou a definuje základní infrastrukturu, zejména
dopravní144.
Územnímu plánu odpovídá:
Plan general (metropolitano) (de urbanismo) (základní (urbanistický / metropolitní) plán) určuje
funkční využití, hustotu zástavby, veřejná prostranství či typologii budov145.
Kromě územního plánu se běžně zpracovává i strategický plán, který řeší základní směřování města
a jeho roli v regionu i v Evropě146.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Proyecto de delimitación de suelo urbano (plán vymezení pozemků) předepisuje využití území.
Plan de Actuación Immediata (okamžitý akční plán) – plán rozvoje čtvrti či okrsku, založený
na poznání potřeb obyvatel a jejich transformace do územně plánovacích návrhů. Používány byly
např. v Madridu na konci 70. let 20. století.147
Programa de actuación urbanistica (akční urbanistický program) definuje stavební regulace.
Plan parcial (dílčí plán)
Plan especial (speciální plán)

Švédsko148
Zákon:
Stavební a plánovací zákon (Plan-och Byggnadslagen) z roku 1987. Definuje mj. obsah i formu
plánů.
Zákon o životním prostředí (Miljöbalken) z roku 1999.
Plán národní:
Ve Švédsku není žádný celkový národní plán, pouze sektorové plány. Stát rovněž vydává směrnice.

144

GARCÍA, M. The case of Barcelona. MALDONADO, J. L. Metropolitan government in Madrid. In THORNLEY, A. London. In SALET, W.
THORNLEY, A. KREUKELS, A. (ed.). Metropolitan Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003.
ISBN 0-415-27449-4. s. 349, 365.
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Governance and Spatial Planning. London and New York: Spon Press, 2003. ISBN 0-415-27449-4. s. 350-352.
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Nordregio. 2004. s. 24-23.
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Plán regionální:
Regional utvecklingsplan / Regionplan (regionální rozvojový plán) je nepovinný a nezávazný.
V zákoně ani v prováděcích předpisech nemá definovány žádné povinnosti. Určuje základní
pravidla pro umisťování rozvojových zón i infrastruktury, může obsahovat i rámcové využití ploch
ve vzdálenějším horizontu. V poslední době je jeho integrální částí i strategie ekonomického
a sociálního rozvoje a ochrany prostředí.
Regionální rozvojový plán slouží jako vodítko pro podrobnější dokumenty, ale není ze zákona
závazný. Pořizuje se přibližně každých 10 let a je výsledkem široké dohody zúčastněných obcí,
zájmových skupin i široké veřejnosti. Do vlastního plánování se však soukromý sektor
nezapojuje.149
Regionala tillväxtavtal (Regional Growth Agreements - regionální dohoda o rozvoji) koordinují
jednotlivé sektorové politiky.
Územnímu plánu odpovídá:
Översiktsplan (Comprehensive Plan - komplexní plán) musí mít všechny municipality, pokrývá
celé území municipality150. Jde o dokument strategický, který definuje pouze základní rozvržení
funkčních ploch v území. Komplexní plán není závazný a slouží pouze jako podklad. Každé 4 roky
se posuzuje jeho aktuálnost a případně se navrhují jeho změny.
Regulačnímu plánu odpovídá:
Dataljplan (Detailed Plan - detailní rozvojový plán) určuje podrobně funkční využití i základní
regulaci. Je ze zákona závazný, zejména pro územní rozhodování. Slouží i jako nástroj k ochraně
kulturního dědictví.
Områdesbestämmelser (plán zvláštních oblastí) se zabývá podrobnými stavebními regulacemi.
Fastighetsplan (plán výstavby) je plánem prováděcím.
Přestože ve Švédsku existuje plánování na úrovni státu i na úrovni regionů, základní plánovací
jednotkou je obec. Slabé zapojení regionů je vnímáno jako problém.
Základní pro plánování ve Švédsku je funkční využití151.
Spolupráce se soukromým sektorem je při (regionálním) plánování zajištěna zejména
zveřejňováním platných plánů elektronickou formou. Hospodářská komora může připomínkovat
koncept plánu. Plánovači však nepreferují přímou účast zástupců soukromého sektoru v procesu
přípravy a projednán plánů. Bližší spolupráce se soukromým sektorem při plánování by mohla
podnítit jeho spolupráci s municipalitami i v dalších fázích rozvoje území, včetně realizace
public-private partnership projektů152.
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16. URBANISTICKÉ SOUTĚŽE
Tato příloha doplňuje kapitolu 13.2 disertační práce o konkrétní příklady urbanistických soutěží
uspořádaných v posledních letech v ČR a o typický příklad urbanistické soutěže v zahraničí. Slouží
mj. jako zdroj pro zobecnění trendů v kapitole 13.2.2 a návrh opatření provedený v kapitole 13.2.3.

16.1 Urbanistické soutěže v Praze a v České republice
Tato příloha podává přehled urbanistických soutěží vyhlášených v posledních 10 letech v Praze
a v České republice. U nejvýznamnějších soutěží představuje jejich předmět, charakterizuje řešené
území, identifikuje vyhlašovatele, uvádí počet soutěžních návrhů, výši odměn a oceněné soutěžící,
ale zejména zkoumá, čím byla daná soutěž významná či specifická.
Urbanistické soutěže se v našem prostředí využívají málo. Je to dáno jednak obavou z jejich
vyhlašování patrnou v posledních letech (na rozdíl od např. první republiky či období budování
velkých sídlišť, kdy bylo využití urbanistických soutěží poměrně běžné, viz kapitoly 2.2 a 2.5 této
práce), jednak ne vždy vhodnou snahou pořizovatelů a zadavatelů zakázek ušetřit prostředky a čas.
V Praze byly v posledních letech vyhlášeny pouze dvě urbanistické soutěže řešící rozsáhlejší území.
Nejvýznamnější urbanistickou soutěží poslední doby v Praze byla soutěž Transformace
industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6, vyhlášená v roce 2010 městskou
částí Praha 6153. Cílem bylo získat návrh na zástavbu plnohodnotné obytné čtvrti se základní
vybaveností, fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury.

Obr. 129: Urbanistická soutěž Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť
Prahy 6 – dvě druhé zvýšené ceny, třetí cena, odměna
153
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6. V Ruzyni by mohla vzniknout nová obytná čtvrť Prahy 6. [cit. 2011-11-17]
http://www.praha6.cz/aktuality/v-ruzyni-by-mohla-vzniknout-nova-obytna-ctvrt-prahy-6-2010-06-03.html?String=sout%EC%9E+ruzyn%EC
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Zájem o soutěž byl velký, celkem bylo posuzováno 51 soutěžních návrhů. Rozloha řešeného území
byla 68 ha, celková částka určená na ceny 730 000 Kč. První cena nebyla udělena, byly uděleny
2 druhé zvýšené ceny, třetí cena a jedna odměna:
· 2. zvýšená cena: LOXIA, a.s.
· 2. zvýšená cena: Atelier M1 architekti s. r. o.
· 3. cena: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Václav Malina, MgrA. Jan Hofman, Ing. arch.
Pavel Neuberg, Ing. arch. Jan Ferenčík
· Odměna: ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI s. r. o.
Lhůta pro podání návrhů byla 3 měsíce. Po vyhlášení výsledků byly soutěžní návrhy veřejně
vystaveny po dobu 3 týdnů. Soutěž zatím nevedla k realizaci, ani se nepropsala do územně
plánovací dokumentace. Prokázala však obrovský zájem architektů o řešení tohoto druhu úloh.
Sloužit může i jako inspirační zdroj pro předpokládanou budoucí územní studii Ruzyně - Vlastina.
Druhá urbanistická soutěž vypsaná v Praze byla soutěž na Ideové řešení Masarykova stadionu
a velkého rozvojového území Strahov. Vyhlašovatelem byl Útvar rozvoje hl. m. Prahy, soutěžní
návrhy byly zpracovány v průběhu 3,5 měsíce v roce 2008.

Obr. 130: Urbanistická soutěž na Ideové řešení Masarykova stadionu a velkého rozvojového území
Strahov – 5 oceněných návrhů a 1 odměna
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Předmětem soutěže bylo hledání klíče k revitalizaci areálu Masarykova stadionu jako kompozičně
významného veřejného prostoru města, s cílem zkvalitnit rekreačně sportovní kapacitu města,
využitelnou pro pohybovou rekreaci široké veřejnosti. Transformace stadionu mohla větší či menší
měrou ovlivnit funkční i prostorové uspořádání celého velkého rozvojového území Strahov, jehož
je neoddělitelnou součástí. Předpokládalo se zpracování dvou variant: nalezení zcela nové a volné
funkční náplně pro areál Masarykova stadionu i pro celé velké rozvojové území, nebo zapojení
strahovského areálu do příprav kandidatury města na hostitele Letních olympijských her v roce
2016 resp. 2020. Částka určená na ceny a odměny byla 1 100 000 Kč, oceněno bylo 5 soutěžních
návrhů bez udání pořadí a udělena byla i jedna odměna:
· Sportovní projekty s.r.o.
· Ida Čapounová, Jakub Chuchlík
· A.D.N.S. Production s.r.o.
· Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Petr Bouřil
· m4 – ARCHITEKTI, s.r.o.
· Atelier M1 architekti, s.r.o.
Přestože téma bylo atraktivní, soutěž nebyla obeslána velkým počtem návrhů. Problémem mohlo
být volně definované zadání dvou variant. Výsledky soutěže se nikterak nepromítly do další
přípravy území ani nevedly k realizaci navržených koncepcí. Důvodem může být i skutečnost,
že porota nevybrala nejvhodnější řešení a ocenila shodně 5 návrhů.
Přestože soutěž nevedla a pravděpodobně ani nepovede k realizaci některého z oceněných návrhů,
může sloužit jako inspirační zdroj při tvorbě budoucí územní studie Strahov.
V roce 2010 proběhla urbanistická soutěž na Návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě.
Šlo o veřejnou kombinovanou ideovou jednokolovou soutěž, vyhlášenou statutárním městem
Ostrava. Vyzváno bylo 5 zahraničních ateliérů, 2 přijali, 3 byli určeni z náhradníků. Předmětem
soutěže bylo zpracování návrhu prostorového a funkčního uspořádání řešeného území Černá louka
v Ostravě, zahrnujícího umístění jednotlivých staveb a úprav nezastavěného veřejného prostoru
včetně názoru na kontaktní území a koncepci jeho propojení s širšími městskými souvislostmi.
Požadován byl scénář rozvoje území a úvaha o časové posloupnosti stavebních zásahů. Soutěž
řešila území o rozloze 20 ha.
Do soutěže se registrovalo přes 200 účastníků, odevzdalo 70 týmů a posuzováno bylo 66 soutěžních
návrhů. Soutěžní návrhy byly po rozhodnutí poroty vystaveny. Na ceny byla určena částka
1 925 000 Kč, celkové náklady na soutěž činily 4,625 mil. Kč154.

Obr. 131: Urbanistická soutěž na Návrh revitalizace území Černá louka v Ostravě – 1., 2. a 3. cena,
dvě odměny

154
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Urbanistická soutěž Černá louka v Ostravě. [cit. 2011-11-17]
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/kampane/urbanisticka-soutez-cerna-louka-v-ostrave
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Byly uděleny 3 ceny a 2 odměny:
· 1. cena: Maxwan Architects + Urbanists (Nizozemí)
· 2. cena: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
· 3. cena: Peter Stec, Brian Tabolt, James Lowder, Peter Stec st.
· Odměna: NL Architects (Nizozemí)
· Odměna: Josef Kiszka, Marcin Jojko, Bartlomiej Nawrocki, Krzysztof Czech, Grzegorz
Ostrowski
Soutěž kromě získání pestrého spektra návrhů ukázala, že forma kombinovaného (veřejného
a vyzvaného) zadání může být úspěšná a v případě vysokých částek za odměny atraktivní
i pro zahraniční ateliéry.
Z dalších urbanistických soutěží je třeba jmenovat zejména zajímavou soutěž na ideový návrh
územního plánu Hradce Králové, vyhlášenou v roce 2010 statutárním městem Hradec Králové155.
Předmětem soutěže bylo zpracování ideového urbanistického návrhu nového územního plánu
statutárního města Hradce Králové. Soutěž trvala 3 měsíce, na cenách bylo vyplaceno 6,9 mil. Kč.
Odevzdáno bylo 19 návrhů, obzvláště cenná v českých podmínkách je skutečnost, že zakázka
na zpracování územního plánu byla skutečně přidělena autorům vítězného návrhu.
V roce 2008 byla vypsána urbanistická soutěž na Návrh urbanistické koncepce rozvoje území
města Písek. Soutěž vypsalo město Písek, proběhla jako kombinovaná (veřejná a vyzvaná), ideová,
dvoukolová. Předmětem bylo zpracování návrhu urbanistické koncepce rozvoje území města Písek.
Lhůta pro odevzdání návrhů byla 2,5 měsíce. Celkem bylo odevzdáno 6 návrhů, na cenách
a odměnách bylo vyplaceno celkem 270 000 Kč156.
Zajímavý byl rozsah řešeného území, soutěž se zabývala řešením koncepce celého města.
Městem Třešť byla v roce 2008 vyhlášena Veřejná architektonicko-urbanistická soutěž o návrh
řešení revitalizace „sídlištní krajiny“ v Třešti. Soutěž byla urbanisticko-architektonická, ideová,
veřejná, anonymní, jednokolová, trvala 2,5 měsíce. O soutěžní podklady požádalo 18 zájemců,
15 si je vyzvedlo, 5 týmů návrh odevzdalo. Na ceny a odměny byla určena částka 200 000 Kč.
První cena udělena nebyla, druhou cenou byly ohodnoceny 2 návrhy, třetí cenou jeden.
Soutěž byla zajímavá svým tématem, jejím negativem však byl poměrně malý zájem zpracovatelů
a tím pádem nemožnost výběru optimálního řešení.
Rozsáhlou soutěž Plzeň - Jižní město vyhlásil v roce 2006 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
Soutěž byla urbanistická, vyzvaná, anonymní, jednokolová, ideová. Předmětem soutěže byl návrh
urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město, rozloha území byla cca 650 ha. Účelem soutěže
bylo nalézt nejvhodnější urbanistické řešení vymezeného území a vhodného partnera pro zadání
následné zakázky, jejímž předmětem bude zhotovení díla obsahujícího zejména podrobnou studii
prostorového a funkčního uspořádání území (studie využitelnosti území) a studii proveditelnosti.
Vyzváno bylo 10 ateliérů, 7 z nich návrh odevzdalo. Na ceny a jiné platby bylo určeno celkem
1 200 000 Kč. Uděleny byly tři ceny:
· 1. cena: RKAW s.r.o., Ing. arch. Radek Kolařík
· 2. cena: Roman Koucký architektonická kancelář, s.r.o.
· 3. cena: Ing. arch. Michal Bartošek
Soutěž byla významná zejména velkým rozsahem řešeného území a z toho vyplývajícím řešením
koncepce území na úkor detailního prověřování jednotlivých lokalit. Rozloha řešeného území
je srovnatelná s nejrozsáhlejšími velkými rozvojovými územími v Praze.

155

ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ. Ideový návrh - územní plán Hradec Králové. [cit. 2011-11-17] http://www.cka.cc/souteze/vysledky/ideovynavrh-uzemni-plan-hradec-kralove
156
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ. Návrh urbanistické koncepce rozvoje území města Písek. [cit. 2011-11-17]
http://www.cka.cc/souteze/vysledky/pisek_urb_koncepce
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Obr. 132: Urbanistická soutěž Plzeň - Jižní město – 1., 2. a 3. cena
Veřejná, urbanisticko-architektonická, anonymní, ideová, jednokolová soutěž Zlín - Centrum
byla vyhlášena v roce 2005 statutárním městem Zlín. Předmětem soutěže bylo zpracování ideového
návrhu urbanisticko-architektonického řešení centra Zlína s detailním návrhem lokalit náměstí
Práce a okolí Gahurovy ulice a s důrazem na dopravní řešení vyplývající z širších vazeb. Výsledky
soutěže slouží jako územně-plánovací podklad a mohly se stát výchozím podkladem
pro vypracování regulačního plánu centra města a případné změny územního plánu či vypracování
nového územního plánu. Do soutěže bylo odevzdáno 27 návrhů, z toho 2 po termínu. Na ceny
a odměny bylo určeno celkem 1 430 000 Kč. Porota udělila 2 snížené první ceny, 3. cenu
a 2 odměny.
Na soutěži je neobvyklé, že porota ocenila první cenou dva koncepčně odlišné návrhy. Jeden návrh
byl zastáncem realistického přístupu umožňujícího postupné dotváření centra, druhý návrh
byl nositelem silného námětu, jímž je cíl realizovatelný v horizontech strategických rozhodování
města. Inspirativní jsou i jasně definovaná doporučení poroty k dalšímu rozvoji území.
Odlišná byla soutěž Severní svah Špilberku, nový nástup a rozšíření parku, která se zaměřila
na řešení převážně nezastavitelného území. Urbanisticko-architektonická soutěž, ideová, veřejná
anonymní, jednokolová, byla vyhlášena statutárním městem Brnem v roce 2003.
Nezastavitelným územím se zabývala rovněž soutěž Návrh architektonicko krajinářského řešení
nového městského parku U Ježíška v centru města Plzně, vyhlášená statutárním městem Plzeň
v roce 2002.
Podobně zaměřená soutěž Návrh urbanistického a architektonického řešení Tyršových sadů
v centru města Pardubic, vyhlášená statutárním městem Pardubice v roce 2002 jako veřejná,
anonymní, jednokolová, vedla k realizaci vítězného projektu.
Zajímavým, i když specifickým příkladem urbanistických soutěží je EUROPAN. Jde o evropskou
soutěž pro mladé architekty a urbanisty do 40 let, v roce 2011 probíhá její 11. ročník. Každý ročník
je vypisováno několik témat rozprostřených v mnoha lokalitách Evropy. Některé soutěžní návrhy
vedou i k realizaci.
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Urbanistické soutěže vyhlašují ojediněle i soukromí investoři. Přestože se při jejich zadávání
ani vyhodnocování obvykle nepostupuje podle ustanovení zákona o veřejných zakázkách, jsou
cennou zkušeností jak pro projektanty, tak i investory, a jednoznačně přispívají ke kvalitnějšímu
formování řešeného území.
Ojedinělým příkladem byla „urbanistická soutěž“ uspořádaná investorem Smíchov Station
Development v roce 2005. Neveřejnou výzvou bylo osloveno 5 uchazečů (architektonických
kanceláří) k podání cenových nabídek na vyhotovení koncepční studie. Cílem bylo získat
nejvýhodnější nabídku na vypracování kvalitního urbanisticko-architektonického názoru
na proměnu lokality žst. Praha - Smíchov na širší městské centrum. Zadání pro nabídku proběhlo
dvoukolově. Snahou investora v 2. kole bylo maximálně zpřesnit zadání, vyjadřující developerský
záměr pro koncepční studii. Současně s tím byl rozšířen požadovaný rozsah cenové nabídky
o vypracování dvou variantních skic budoucího možného uspořádání zástavby v předmětném
území.
Ve výběrovém řízení byla k dalším pracím na projektu vybrána společnost VHE a spol.
architektonická kancelář s.r.o. V souvislosti se změnami ve vedení společnosti zadavatele však
následně došlo k výměně projektanta a zároveň k opuštění urbanistického konceptu, který vzešel
z této „soutěže“.
Postup developera i požadovaná podrobnost zpracování návrhů je příkladná a následování vhodná
nejen pro ostatní developery, ale mohou se z ní poučit i veřejní zadavatelé. Lze jen s politováním
konstatovat, že se nepodařilo vítězný koncept udržet i v dalších fázích projekční přípravy.

Obr. 133: Skici k nabídkám na výběr zpracovatele koncepční studie, lokalita žst. Praha - Smíchov.
Uchazeč Lewis and Hickey Architektura: Praha

Obr. 134: Skici k nabídkám na výběr zpracovatele koncepční studie, lokalita žst. Praha - Smíchov.
Uchazeč SIA Design s.r.o.
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Obr. 135: Skici k nabídkám na výběr zpracovatele koncepční studie, lokalita žst. Praha - Smíchov.
Uchazeč CMA/ PFA/ UAS/ SHA

Obr. 136: Skici k nabídkám na výběr zpracovatele koncepční studie, lokalita žst. Praha - Smíchov.
Uchazeč A.D.N.S architekti

Obr. 137: Skici k nabídkám na výběr zpracovatele koncepční studie, lokalita žst. Praha - Smíchov.
Uchazeč VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o. a A+R SYSTEM s.r.o.
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16.2 Příklad urbanistické soutěže v zahraničí
Jako příklad zahraničního přístupu k používání a zpracování urbanistických soutěží jsem zvolil
urbanistickou soutěž na oblast Východního přístavu v Helsinkách (Helsinki Eastern Harbour),
konkrétně na jeho část Kalasatama. Jde o typický příklad přípravy území s důsledným
a propracovaným využitím urbanistických soutěží pro získání podkladu pro zpracování územně
plánovacích dokumentací.
V roce 1996 bylo rozhodnuto o přesunu přístavu z centra Helsinek do Vuosaari (přístav byl uveden
do provozu v listopadu 2008), čímž se ve městě uvolnily rozsáhlé transformační plochy. Rozloha
řešeného území byla asi 135 ha, zajímavostí je, že většina plochy byla uměle nasypána do moře
při předchozí stavbě přístavu. Lokalita je v současné době ve výstavbě, dokončení se předpokládá
kolem roku 2020.
Město Helsinky vypsalo na uvolněné plochy dvoukolovou vyzvanou urbanistickou soutěž. Vyzvány
byly 3 ateliery:
· Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, Helsinky, Finsko
· Erskine Tovatt Arkitekter AB, Drottningholm, Švédsko
· KCAP, Kees Christiaanse, Rotterdam, Nizozemsko
Každý ateliér, který odevzdal návrh, obdržel po prvním kole 10 000 EUR, po druhém kole dalších
30 000 EUR. Soutěž financovala Finská komora architektů. Náklady poroty, která měla 9 členů,
činily 10 % z celkové částky. K posouzení návrhů byli přizvání nezávislí experti.
Před vyhlášením soutěže byl zpracován koncept místního plánu (závazný, podrobnější než náš
územní plán). Rovněž byly dány minimální kapacity území určené základním plánem (blížícím se
našim zásadám územního rozvoje).
Cílem soutěže bylo revidovat nebo nalézt základní pravidla uspořádání území pro následné
podrobné prověření územně plánovací dokumentací, konkrétně místním plánem a detailním plánem
(blíží se našemu regulačnímu plánu, ale je více zaměřen na realizaci území).
První kolo soutěže proběhlo 22. 10. 2004 - 17. 12. 2004, druhé kolo 10. 2. 2005 - 22. 4. 2005. První
kolo bylo zpracováváno v úrovni místního plánu, základem byl situační plán doplněný
ilustrativními perspektivami, případně jednoduchým 3D modelem či schématy, např. zeleně.
V druhém kole byly návrhy rozpracovány, byly zpracovány podrobné plány funkčního využití.
Urbanistické plány byly podrobnější zejména v centrální části území, která by měla být plánově
připravena a následně realizována jako první. Doplněny byly podrobné 3D modely, schémata
veřejných prostranství, zeleně, dopravy, etapizace či urbanistické řezy územím a perspektivy.
Návrhy celkového řešení byly značně rozdílné, ovšem při kombinaci jejich předností shledala
porota jejich náměty jako velmi zajímavé a přínosné pro řešené území. Jako vítězný návrh
byl vybrán projekt studia Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik, oceněn byl i projekt Erskine Tovatt
Arkitekter AB. Naopak podrobnější řešení první fáze zástavby nebylo vyhodnoceno jako reálné
a vhodné ani v jednom z předložených soutěžních návrhů.
Na závěr je nutné poukázat na odlišnosti plánovacího prostředí u nás a ve Finsku. Soutěžní návrhy
slouží v Helsinkách jako podklad pro zpracování místního a detailního plánu. Na rozdíl od nás,
kde může územní a regulační plán zpracovávat soukromý projektant, v Helsinkách zpracovává
všechny místní i detailní plány městský plánovací úřad. Ten samozřejmě a s úspěchem využívá idejí
získaných v urbanistických soutěžích. V uvedeném příkladu byl nejprve městským plánovacím
úřadem zpracován koncept místního plánu, který byl na základě soutěže upraven a opět městským
plánovacím úřadem vydán jako návrh místního plánu.
Kromě odlišného zpracovatele územně plánovacích dokumentů je rovněž třeba poukázat na další
zásadní rozdíl našeho a finského prostředí – vlastnictví pozemků. Zatímco u nás operuje hl. m.
Praha v rozvojových oblastech asi s 20 % pozemků (viz kapitola 9.1.5 Úskalí aktivního řízení
rozvoje Prahy), v Helsinkách vlastní město asi 80 % pozemků a cíleně s nimi nakládá.
Jasné poučení pro naše prostředí představuje důsledné využívání soutěží pro hledání koncepce
území, ale zároveň jejich kritické zhodnocení a nutnost jejich dalšího rozpracování.
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Obr. 138: Finsko – soutěžní návrhy 1. kola soutěže, podklad pro zpracování místního plánu

Obr. 139: Finsko – soutěžní návrhy 2. kola soutěže, podklad pro zpracování detailního plánu
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Obr. 140: Finsko – místní plán a jeho urbanistická ilustrace a vizualizace, vzniklé na magistrátním
odboru územního plánování na základě soutěže
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17. OBVYKLÉ ZADÁNÍ PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ
V PRAZE
V následujícím textu je uvedeno stávající obecné zadání průzkumů a rozborů územně plánovacích
dokumentací a podkladů pořizovaných Magistrátem hl. m. Prahy - Odborem územního plánu.
Na rozdíl od zadání návrhu územní studie, zkoumaného v příloze 18, je zadání průzkumů a rozborů
víceméně typizované.
Tato příloha nepředstavuje návrh zadání průzkumů a rozborů, nýbrž prezentuje převzatý obvyklý
obsah zadání průzkumů a rozborů v Praze. Text je pouze minimálně upraven a formálně sjednocen.
Komentován není, je třeba ho brát jako nejširší možný výčet požadavků. Mnohé části však nejsou
dle mého názoru pro zpracování územní studie vůbec potřebné. Některé uváděné podklady jsou
již zastaralé a nepoužitelné, např. Hluková mapa automobilové dopravy z roku 1991. Vždy je třeba
v maximální míře zvážit, zda je zpracování jednotlivých částí pro daný účel a podrobnost
budoucího návrhu území nutné. Zejména nyní, kdy jsou již k dispozici územně analytické podklady,
může být značná část původně zpracovávaných kapitol a výkresů převzata právě z UAP.
Tyto principy jsou popsány v kapitolách 12 a 14 disertační práce, podrobná analýza využitelnosti
UAP při zpracování územní studie je provedena v příloze 19.
Pro jednodušší orientaci v textu je číslování jednotlivých kapitol zadání nezávislé na celkovém
systému číslování příloh.
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17.1 Obsah zadání průzkumů a rozborů územní studie
1.

TEXTOVÁ ČÁST

Jednotlivé kapitoly mohou být na základě dohody s pořizovatelem podle účelu dokumentace
doplněny, v případě urbanistických / územních studií zredukovány.

1.1

Základní údaje

Kapitola obsahuje základní údaje o pořizování územně plánovací dokumentace či podkladu (název,
řešené území, pořizovatel, zpracovatel, popř. schvalující orgán).

1.1.1

Hlavní cíle řešení

Kapitola obsahuje popis hlavních cílů řešení.

1.1.2

Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací
dokumentace nebo územně plánovacího podkladu

1.1.3

Zadání

Ocitované schválené zadání, termíny zpracování.

1.2

Vymezení řešeného území

Kapitola obsahuje popis rozsahu řešeného území, zařazení podle katastrů a podle správního členění,
urbanistické obvody, údaje o plošné rozloze, počet obyvatel řešeného území a jeho stručnou
charakteristiku.

1.3

Podklady

1.3.1

Vydaná (platná) územní rozhodnutí

1.3.2

Významné záměry

Soupis podkladů, jejich základní údaje a jejich zhodnocení (mapové podklady, platný územní plán,
studie, generely a jiné územně plánovací podklady, záměry, statistické údaje, výpisy majetkových
vztahů, fotografie…).

1.4

Urbanisticko-historický vývoj, kulturní památky, památkové zóny

Bude popsán stavebně historický vývoj území, uveden soupis kulturních památek, památkových
rezervací a památkových zón vyhlášených i navrhovaných.

1.5

Širší územní vztahy

Charakteristika území z hlediska širších vztahů, postavení řešeného území v městském organismu,
vazby na celoměstské systémy dopravy a technické infrastruktury, na územní systémy ekologické
stability, celoměstský systém zeleně, kompoziční a přírodní vazby, závady a problémy v širších
vazbách. Vazby na velké územní celky.

1.6

Komplexní urbanistický rozbor

Charakteristika současného stavu území z urbanistického hlediska, morfologie a krajina, funkční
využití, provozní osnova, dopravní a kompoziční vazby, urbanisticko-architektonické kvality
a závady v území, dominanty, deficity apod.
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1.7

Obyvatelstvo a pracovní příležitosti

Uvedení počtu obyvatel, jejich základní věková struktura, počet mužů a žen, počet pracovních
příležitostí a jejich struktura, počet osob bez trvalého pobytu (tento údaj nelze zachytit ve sčítání
obyvatelstva).
V územích nad 3000 obyvatel analýza průměrné obytné plochy v m2/osobu, průměrný počet osob
na 1 obytnou místnost, relativní četnost bytů s 3 a více obytnými místnostmi a vybavení domácností
předměty dlouhodobé spotřeby.
Posouzení stavu a vývoje počtu trvale bydlících obyvatel (od posledního sčítání v r. 2001
do současnosti157).

1.8

Funkční využití území

U všech kapitol funkčního využití území budou provedeny závěry potřeb a záměrů v území,
posouzení rozvojových tendencí a doporučení do návrhu. Bude provedena analýza a charakteristika
současného funkčního využití území, bilance ploch podle jednotlivých funkcí, posouzení zjištěného
stavu jednotlivých funkcí, pojmenování závad a problémů včetně jejich lokalizace, stanovení
deficitů.

1.8.1

Bydlení

Analýza současného stavu bydlení, charakteristika a struktura bytového fondu, pozice funkce
bydlení v území, vazba na širší území, kvalita prostředí, vývoj struktury bydlení v území.
Bilance ploch, ve kterých je zastoupena funkce bydlení (rozčlenění dle legendy URM), bilance
počtu bytů a domů, procentuální zastoupení podílu jednotlivých druhů bydlení (bytových domů,
rodinných domů, eventuálně polyfunkčních domů s podílem bydlení), podlažnost, velikostní
skladba bytů, obložnost, hustota obyvatel / ha. Procentuální údaje o stáří domů, resp. bytů,
a procentuální údaje o vlastnictví bytů a domů.

1.8.2

Školství

Analýza současného stavu školských zařízení všech typů s uvedením názvu, adresy, počtu
účelových jednotek včetně skutečně využívaných a využívaných pro jinou činnost, plochy
pozemku, plochy účelové, vlastnictví, spádové území, charakteristiky. Bilance vyjádří kapacitní
údaje ve vztahu k obyvatelstvu (na 1000 obyvatel) pro jednotlivé typy zařízení i se zohledněním
spádové oblasti.

1.8.3

Zdravotnictví, sociální péče

Analýza současného stavu zařízení zdravotnické a sociální péče všech typů bez ohledu
na zřizovatele s uvedením názvu zařízení, adresy, jeho charakteristiky, kapacitních údajů
v účelových jednotkách, plochy pozemku, druhu vlastnictví, posouzení stabilizace zařízení,
spádového území.
Bilance vyjádří kapacitní údaje ve vztahu k počtu obyvatel pro jednotlivé typy zařízení včetně
zohlednění širšího spádového území.
V rozborové části je třeba vycházet ze záměrů odboru zdravotnictví a sociální péče příslušné
městské části.

1.8.4

Obchod a administrativa

Analýza současného stavu obchodních a administrativních aktivit s rozdělením na aktivity správní
a komerční. Uvedení adresy, velikosti ploch využívaných pro dané funkce a formy vlastnictví.
Bilance ploch s uvedením počtu pracovních míst v jednotlivých zařízeních.

157

Kompletní výsledky sčítání z roku 2011 dosud nejsou k dispozici.
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1.8.5

Výroba a služby

Analýza současného stavu, identifikace a charakteristika druhu činností, stanovení podílu
a struktury služeb, nerušící výroby a průmyslových ploch s uvedením adresy a plochy, vliv na okolí.
Bilance ploch s uvedením počtu pracovních míst v jednotlivých podnicích.

1.8.6

Sport a rekreace

Analýza současného stavu zařízení pro sport a rekreaci volně přístupných, veřejných, klubových
a školních všech typů, s uvedením adresy, druhu zařízení, kapacit hráčů a diváků, druhu vlastnictví,
ploch čistých sportovních a areálových, se stanovením spádové oblasti a s uvedením celkové
charakteristiky.
Bilance ploch s uvedením množství čistých sportovních ploch a ploch rekreačních k počtu obyvatel,
se zohledněním spádovosti.

1.8.7

Zeleň

Posouzení aktuálního stavu městské krajiny. Analýza současného stavu zeleně, vyjádření funkčního
členění podle legendy grafické části, stanovení rozsahu jednotlivých ploch a posouzení jejich
využívání a přístupnosti, vyjádření vlastnických vztahů.
Bilance ploch podle jednotlivých kategorií, vztažených k předpokládané spádové oblasti a počtu
obyvatel v ní.
Podklady:
· generel zeleně 1993 (OŽP MHMP)
· generel zahrádkových osad 1986 (1 : 25 000)
· kategorizace dřevin rostoucích mimo les (1 : 5 000, orientačně)
· porostní mapy (1 : 10 000)

1.8.8

Zemědělství a pozemky určené k plnění funkce lesa

Zemědělství
Analýza současného stavu s vyjádřením kultur zemědělské půdy, popisem bonitovaně půdních
ekologických jednotek (BPEJ), tříd ochrany ZPF a investičních nákladů do půdy (zavlažování,
odvodnění), organizace zemědělské výroby s určením náplně výroby a vlastnických vztahů.
Bilance ploch zemědělské půdy a zemědělské výroby, vztažených k předpokládané spádové oblasti.
Podklady:
· Mapy bonitovaně půdních ekologických jednotek (BPEJ, 1 : 5 000)
· Investiční náklady do ZPF (1 : 10 000, 1 : 25 000)
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Vyjádření rozsahu a případně charakteristiky jednotlivých ploch. Bilance lesních porostů
a pozemků určených k plnění funkce lesa vztažených k předpokládané spádové oblasti.
Podklady:
· Porostní a typologické mapy (1 : 10 000)
· Lesní hospodářský plán
Závěr
U všech kapitol funkčního využití území budou vyjádřeny závěry analyzovaných ploch, zhodnocení
stavu, potřeb a záměrů v území, posouzení rozvojových tendencí a doporučení do návrhu.
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1.9

Přírodní podmínky a životní prostředí

1.9.1

Geologie

Geomorfologická, geologická a inženýrsko-geologická charakteristika území, zhodnocení
inženýrsko-geologických poměrů, zatřídění zemin a hornin dle ČSN 731001 a orientační zatřídění
rozpojitelnosti hornin dle ČSN 733050, zhodnocení agresivity podzemních vod, vyhodnocení
infiltračních schopností pokryvných útvarů, přehled ložisek nerostných surovin ve všech
kategoriích, přehled dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území, vyhodnocení
radonového rizika dle zákona č. 76/1991 Sb.
Podklady:
· Podrobná inženýrsko-geologická mapa Prahy 1 : 5000 a dokumentace k mapám
· Prognózní mapa radonového rizika hl. m. Prahy (1 : 25 000, Průzkum Příbram s.r.o., 1994)
· Vymezení nezastavitelných ploch z hlediska geologie a geomorfologie na území hl. m.
Prahy (1 : 25 000, K+K průzkum s.r.o., 1994)
· Mapy ložiskové ochrany hl. m. Prahy v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 10 000 (Geofond ČR)
· Hydrogeologické a inženýrsko-geologické podklady pro retence srážkových vod na území
hl. m. Prahy (K+K průzkum s.r.o., 1993)
· Terénní šetření

1.9.2 Půda (mimo vyhodnocení záboru ZPF)
Přehled kontaminovaných lokalit omezujících využití území (staré skládky, stará průmyslová
území, tzv. staré zátěže). Podklady:
· MIS-IOŽIP (Půda)
· konzultace Okresní hygienická stanice
· skládky a staré zátěže, pilotní projekt (OŽP MHMP)

1.9.3

Klima

Zhodnocení celkové klimatické bonity území, základní klimatologická charakteristika a údaje stanic
vztahujících se k řešenému území, posouzení rozptylových podmínek (četnosti směrů a rychlostí
větru podle tříd stability atmosféry, četnost výskytu a výška inverzí), větrné poměry v zástavbě.
Podklady:
· Mapa klimatické bonity Prahy 1 : 25 000

1.9.4

Ovzduší

Základní emisní údaje a bilance podle kategorií REZZO I-IV pro hlavní škodliviny (SO2, NOx,
popílek, CO, uhlovodíky), tj. absolutní a plošné emise, vývoj emisí v čase, přehled hlavních zdrojů
emisí s uvedením jejich vybraných parametrů (včetně technologických provozů).
Imisní situace z hlediska hlavních škodlivin (oblastní i lokální znečištění), odhad podílu znečištění
produkovaného v území a podíl ze zdrojů mimo něj, vybrané údaje měřících stanic, výpočet pásem
zasažených nadměrným znečištěním z dopravy na základě stávajících dopravních zátěží
(šířka a plocha pásem, respektive izolinie znečištění CO a HxCy).
Místa kritických střetů mezi čistotou ovzduší a funkčním využitím území. Optimalizace řešení
dopravy, včetně dopravy v klidu z hlediska ochrany ovzduší. Přehled škodlivých a obtěžujících
provozů (evidenční listy zpracované pokud možno na základě konzultací s Okresní hyg. stanicí).
Podklady:
· Údaje MIS-IOŽIP - databáze, mapy, ročenka ŽP (ovzduší)
· Evidence REZZO I, II, údaje o REZO III a REZO IV
· Výpočetní programy pro hodnocení znečištění ovzduší
· Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy (ATEM)
· Rozptylové studie podle platné metodiky (SYMOS 97 apod.)
· Konzultace s Okresní hygienickou stanicí
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1.9.5

Příroda a krajina, ÚSES

Přehled chráněných území - zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny s prováděcí vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (přírodní rezervace, přírodní památky,
národní přírodní památky), přírodní parky (dříve oblasti klidu), významné krajinné prvky (tj. např.
původní registrované plochy, další navržené plochy), významná zeleň (památné stromy), ochranná
pásma chráněných území, plochy a linie územního systému ekologické stability (ÚSES)
nadregionální, regionální a místní úrovně - biocentra a biokoridory, interakční prvky, ochranné
zóny.
Podklady:
· Kategorizace dřevin rostoucí mimo les (1 : 5000 a 1 : 25 000, Ekologický projekt města,
1989)
· Přírodní parky na území hl. m. Prahy 1 : 10 000
· Řešení ÚSES v rámci územního plánu 1 : 10 000 (URM 1999, ZO ČSOP 1990)
· Terénní průzkumy a ekologické mapování
· Údaje MIS-IOŽIP (povrchy)
· Konzultace AOPK - středisko pro hl. m. Prahu
· Územně technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES ČR 1 : 50 000 (MMR ČR
1996)

1.9.6

Hluk

Údaje o všech významnějších zdrojích hluku v území, které vyvolávají hlukovým přenosem
zvýšené hlukové imise. Jde především o zdroje hluku z dopravy (letecké, automobilové, železniční)
a o zdroje stacionární. Je nutno vzít v úvahu i zdroje mimo posuzované území, které mohou svými
akustickými projevy území ovlivňovat (viz Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací č. 13/1977 Sb.).
Pro následné zhodnocení území je třeba graficky přesně a jednoznačně vymezit území, tj. plochu,
kde dochází k přestupu ekvivalentních hladin akustického tlaku (hluku) a kde bude v případě
situování budoucího chráněného objektu v tomto území nutná realizace vhodných a účinných
protihlukových opatření zabezpečujících splnění hygienických předpisů i pro hlukové limity
ve venkovním prostoru (2 m od fasády nebo na hranici pozemku).
V případě stávající zástavby zejména jasně graficky zhodnotit, u kterých objektů (případně
obvodových stěn nebo fasád objektů) jsou z hlediska hygienických předpisů přestoupeny povolené
limity. Graficky provést barevným odlišením zasažených objektů po obvodě ze stran, kde dochází
k přestoupení hluku, nebo pouze označením celého objektu.
Podklady:
· Hluková mapa automobilové dopravy (PÚDIS, 1991)
· Údaje MIS-IOŽIP (Hluk)
· Hlukové studie letišť (Ruzyně, Kbely, Letňany, Točná)
· Konzultace s Okresní hygienickou stanicí
· Výpočetní program HLUK Plus
· Terénní měření stavu akustické situace v území
· Měření stacionárních zdrojů hluku a přepočet na imisní hodnoty v dané vzdálenosti

1.9.7

Odpady

Údaje o produkci odpadů (komunální odpad) v území podle druhu zástavby (stav, výhled),
současný způsob odstraňování a likvidace odpadu, producenti nebezpečného odpadu v území,
přehled řízených a ilegálních skládek, deponií a kontaminovaných ploch v území, přehled zařízení
na zneškodňování a zpracování odpadu v území (zákon č. 125/1999 Sb., o odpadech).
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Podklady:
· Koncepce zacházení s odpady v Praze (OŽP MHMP)
· Projekt hospodaření s odpady v Praze (OIM MHMP)
· Informační systém odpadového hospodářství (ISOH, OŽP MHMP)
· Skládky a staré zátěže, pilotní projekt (OŽP MHMP)
· Programy odpadového hospodářství vybraných producentů
· ČEÚ, oddělení odpadů
· Vyhláška č. 15/1998 Sb. hl. m. Prahy o odpadech
· Terénní průzkumy

1.9.8

Ochranná pásma

Stávající a navržená ochranná pásma všech druhů vycházející z patřičných podkladů (zejména
pásma hygienické ochrany vycházející např. z rozptylových a hlukových studií – jak ve vztahu
ke zdrojům narušení, tak k chráněným funkcím), jiné druhy ochranných pásem jsou zmíněny
v dalších částech samostatně (pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů, ochranná pásma
chráněných území).

1.10 Doprava
1.10.1 Širší dopravní vztahy
Analýza širších dopravních vazeb z hlediska jednotlivých dopravních subsystémů. Návaznost
komunikační sítě řešeného území na celoměstský komunikační systém, rozbor kvality napojení
komunikační sítě území na celoměstský komunikační systém. Analýza jednotlivých druhů
hromadné dopravy v území.

1.10.2 Komunikace
Funkční zatřídění a kategorizace jednotlivých komunikací řešeného území dle ČSN 736110,
provozní režim na komunikacích, druhy a kvalita povrchů vozovek a chodníků (dle podrobnosti
zpracování), dopravní závady na komunikacích (nedostatečné šířky komunikací, nadměrný podélný
sklon, nedostatečné rozhledové poměry, směrové závady apod.), zatížení komunikační sítě osobní
a nákladní automobilovou dopravou.

1.10.3 Městská hromadná doprava
Analýza kolejové a nekolejové MHD v území, popis tras a zastávek jednotlivých linek MHD,
přestupní dopravní vazby, analýza dostupnosti zastávek a plošné obsluhy řešeného území MHD,
závady a nedostatky.

1.10.4 Železnice
Charakteristika železničních tratí z hlediska významu (státní, regionální), uspořádání (jednokolejné,
dvoukolejné, elektrifikované, neelektrifikované) s upozorněním na kritická místa z hlediska
návrhových parametrů (max. podélný sklon, minimální směrový oblouk příslušného traťového
úseku), vyznačení železničních přejezdů a jejich zabezpečení, vyznačení nadjezdů a podjezdů,
charakteristika železničních stanic a zastávek (osobní či smíšené), počty a typy nástupišť,
podchody, zařízení pro nákladní dopravu, rampy, sklady, apod. Dostupnost železniční stanice,
její vazba na systémy hromadné dopravy, systém park & ride (dle dostupných podkladů), úschovny
jízdních kol, počet a trasy vleček zaústěných do stanice. Vyznačit tratě vysokých rychlostí
jako výhledové dopravní záměry v rámci problémového výkresu.
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1.10.5 Pravidelná autobusová doprava (příměstská, dálková)
Popis tras autobusových linek a zastávek v řešeném území, vybavení zastávek (samostatné
zastávkové pruhy, čekací ostrůvky, přístřešky apod.), u autobusových nádraží popis jejich vybavení,
provozní uspořádání vazeb na komunikační systém, přestupní vazby na jiné systémy hromadné
dopravy, počty nástupišť, nástupních a výstupních hran, počty odstavných a manipulačních stání,
popis provozního zázemí autobusového nádraží (např. ČSPH, zařízení pro drobné opravy a údržbu).

1.10.6 Lodní doprava
Přístavy, přístaviště a překladiště – charakteristika, funkce, jejich vymezení a velikost, analýza
provozu, jejich vybavení, kapacita, možnosti kotvení apod., jejich vazby na systém dopravy.
Plavební dráhy - parametry, vymezení.

1.10.7 Doprava v klidu
Přehledně zpracované bilance nároků na dopravu v klidu a skutečného počtu parkovacích
a odstavných míst v řešeném území dle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Bilance nároků a skutečného počtu
parkovacích a odstavných stání budou vhodně logicky rozčleněny do menších územních celků.
V rámci bilancí budou uvedeny hromadné, řadové a jednotlivé garáže s určením funkce, pro kterou
slouží, povrchová parkoviště (vše s uvedením kapacity a vyznačením vjezdů) i kapacity
parkovacích pruhů na vozovkách místních komunikací. V případě existence zón placeného stání
budou tyto vymezeny a analyzovány.

1.10.8 Cyklistická a pěší doprava
Cyklistické trasy, významné pěší trasy, značené turistické trasy, jejich kolize s automobilovou
dopravou, závady a nedostatky, vazby těchto tras na MHD a ostatní systémy hromadné dopravy,
úschovny a půjčovny kol.

1.10.9 Ostatní zařízení dopravy
Charakteristika, funkce, vybavení a kapacita jednotlivých zařízení dopravy v řešeném území
(např. depa metra, tramvajové vozovny, garáže autobusů, opravny, servisy, dílny, základny
pro údržbu komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, mycí linky, autoservisy, heliporty atd.),
jejich vazba na komunikační systém. Zařízení se speciálními dopravními nároky (požární ochrana,
záchranná služba, atd.)

1.10.10 Významné zdroje a cíle dopravy
Supermarkety, celoměstská obchodní centra, velkosklady, překladiště, výrobní zařízení, spalovny
apod. Zdroje nárazové dopravy: sportovní stadiony, koncertní sály, multikina, výstaviště apod.
Kapacita, obrat prostředků automobilové, železniční a lodní dopravy.

1.10.11 Výhledové dopravní záměry
Jejich vymezení v rámci problémového výkresu v detailu odpovídajícím požadovanému měřítku.

1.10.12 Ochranná pásma
Všechna ochranná pásma v řešeném území vázaná na jednotlivé dopravní subsystémy a dopravní
stavby.
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1.11 Technické vybavení
Průzkumy a rozbory se zaměří na poznání a vyhodnocení zařízení a liniových vedení oborů
technického vybavení stávajících, ve stavbě, v přípravě (vydáno územní rozhodnutí) a známých
výhledů (na základě Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy nebo schválených oborových
generelů). Dále budou uvedeny dostupné údaje o připravovaných investicích provozovatelů
jednotlivých systémů a dalších investorů v území.
V textové části budou popsány parametry (dimenze) zařízení a liniových vedení, intenzita využití
(kapacitní rezervy), technický stav a stáří, charakteristika ochranných a bezpečnostních pásem,
problémy.
Budou uvedeny podklady, které sloužily ke zpracování (dokumentace provozovatelů sítí a jiných
organizací, systémové generely, zápisy z konzultací a projednání s jednotlivými provozovateli atd.).

1.11.1 Vodní toky
Vyhodnocení charakteristiky vodních toků a jejich břehových pásem, čistoty toků, hlavních zdrojů
znečištění. Vyhodnocení stavu vodních toků, objektů a zařízení na tocích. Vyhodnocení odtokových
poměrů, hydrologická data, rozsah zátopových území. Rozbor možnosti zlepšení čistoty toků,
odtokových poměrů, nutné ochrany území před velkými vodami, odkrytí zatrubněných profilů,
výstavby vodohospodářských objektů, revitalizací, rozbor možností využití vodní energie toků,
využitelnost povrchových vod pro rekreaci.
Podklady:
· Údaje MIS-IOŽIP (povrchová voda, podzemní voda)
· Údaje České inspekce životního prostředí – divize ochrany vod
· Charakteristika vodních toků (ÚPn HMP 1 : 25 000)
· Generely vodních toků
· Terénní šetření

1.11.2 Zásobování vodou
Stávající způsob zásobování vodou řešeného území s vyjádřením vazeb na nadřazený systém
zásobování. Zařízení a liniová vedení umístěná v řešeném území, která nezásobují řešené území,
a navrhovaná územním plánem hl. m. Prahy, která musí být respektována. Spotřeba vody v řešeném
území dle fakturace v členění na obyvatelstvo, vybavenost a průmysl. Ztráty vody dle hodnocení
provozovatele. Tlakové poměry v síti jednotlivých tlakových pásem. Vyhodnocení plošných
zařízení a liniových vedení zásobování vodou z hlediska kapacitního a stavebního stavu
s vymezením potřebných rekonstrukcí.

1.11.3 Odkanalizování
Kanalizační soustava, způsob odvádění odpadních vod (napojení na soustavnou kanalizační síť).
Nadřazené sítě a plošná zařízení umístěná v řešeném a zájmovém území (kmenové a hlavní stoky,
čerpací stanice, dešťové usazovací nádrže atd.). Příslušnost řešeného území do povodí hlavních
sběračů. Vyhodnocení kanalizační sítě z hlediska kapacitního (výpočet stávajícího množství
odpadních vod) a stavebního stavu na základě údajů provozovatele a dle dostupných údajů o stáří
stok.

1.11.4 Zásobování teplem
Druh, územní rozdělení a podíl jednotlivých paliv využívaných v území, zhodnocení struktury
bytového fondu i nebytové sféry z hlediska zásobování teplem. Dostupné údaje o potřebě tepla
v území a stávající spotřebě jednotlivých druhů paliv. Systém CZT – zdroje tepla, druh a parametry
teplonosné látky, primární sítě, předávací stanice, sekundární sítě. Technické a provozní parametry
decentralizovaných tepelných zdrojů v území dle REZZO 1 a větších zdrojů dle REZZO 2.
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1.11.5 Zásobování plynem
Nadřazené sítě a zařízení umístěné v řešeném a zájmovém území (VTL plynovody, VTL regulační
stanice). Dimenze a pracovní přetlaky potrubí VTL. Seznam a parametry VTL regulačních stanic
městských a průmyslových zásobujících řešené území. STL a NTL plynovodní sítě, regulační
stanice STL/NTL a technické parametry těchto plynárenských zařízení. Rozbor spotřeby a použití
plynu, dostupné údaje v jednotlivých odběratelských skupinách za bytový fond, maloodběr,
velkoodběr.

1.11.6 Zásobování elektrickou energií
Nadřazené sítě umístěné v řešeném a zájmovém území - elektrická vedení VVN o napětí 110 kV.
Napájecí body soustavy VVN pro řešené a zájmové území (TR 110/22 kV). Systém VN
(jednostupňový, dvoustupňový). Napájecí síť VN, rozpínací stanice, schéma napájení. Distribuční
síť VN, trafostanice, schéma zapojení. Schéma zapojení bude součástí textové části, pokud nestačí
formát A4 eventuálně A3, bude schéma na samostatném výkrese. Seznam trafostanic (evidenční
číslo PRE, název, adresa). Sítě NN – stručná charakteristika. Rozbor spotřeby a použití elektrické
energie pro účely vaření, přípravy TUV a vytápění. Vytížení a rezervy sítí VN a NN, bilance
zatížení území (pokud je bilanci možno stanovit nebo odhadnout na základě údajů PRE nebo jiných
dostupných podkladů). Veřejné osvětlení – stručná charakteristika, zapínací body veřejného
osvětlení. Sítě ostatních provozovatelů (DP - Elektrické dráhy, Metro…) – stručná charakteristika.

1.11.7 Přenos informací
Trasy dálkových sdělovacích kabelů nacházející se v území, nadřazené spojové uzly včetně uvedení
provozovatelů. Místní (přístupová) síť a její technická zařízení – do kterého atrakčního obvodu
telefonní ústředny území spadá, technické parametry ATÚ, kapacita a kapacitní možnosti ATÚ,
systém sítě (pružný, pevný), uvedení provozovatelů sítě. Procento telefonizace bytových jednotek
a počet telefonních stanic na 100 obyvatel. Stávající radiokomunikační zařízení a radioreléové trasy
s uvedením provozovatelů a výšek ochranného pásma. Způsob příjmu televizního a rozhlasového
signálu. Televizní kabelové rozvody včetně jejich provozovatelů. Potrubní pošta.

1.12 Limity území
Prvky omezující či ovlivňující rozvoj území, jako jsou přírodní, kulturně historické, technické
danosti, ochranná a bezpečnostní pásma, chráněná území, zátopová území, infrastruktura,
nepřístupnost území, hluk, znečištěné ovzduší apod. a jejich vliv na rozvoj území.

1.13 Majetkoprávní poměry
Popis stavu majetkoprávních vztahů v území, způsob třídění do skupin vlastníků dle přiložených
podkladů. Budou stručně vysvětleny základní limity vlastnické struktury v řešeném území a vliv
majetkoprávních vztahů na rozvoj území. Součástí řešení majetkoprávních vztahů bude klasifikace
vlastníků z písemného operátu katastru nemovitostí NYSOBORG v tabelární podobě.

1.14 Stávající veřejně prospěšné stavby
Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

1.15 Civilní ochrana
Popis stávajících zařízení civilní ochrany v daném území s vazbou na celoměstský systém.

1.16 Ekonomický potenciál
1.17 Rozvojové možnosti území
Shrnutí rozvojových možností území na základě poznatků z průzkumů a rozborů, závěry
a doporučení pro koncept či návrh příslušné dokumentace či podkladu.
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2.

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulky obsahující přehlednou soustavu číselných údajů budou v členění dle textové části nebo
budou zařazeny přímo v textu. Budou obsahovat kompletní urbanistické bilance, tj. bilance
stávajících ploch v m2 podle jednotlivých funkcí a počty obyvatel a pracovních příležitostí
dle urbanistických obvodů, katastrálních území, eventuálně městských částí.

3.

GRAFICKÁ ČÁST

3.1

Urbanisticko-historický vývoj území

Historické mapy dokumentující vývoj území, předválečné regulační plány, územní plány apod.

3.2

Aktuální podklady, záměry apod.

Výkresová dokumentace významných studií, záměrů, platných územních rozhodnutí, nově
realizovaných staveb apod.

3.3

Platný územní plán

Výřez z platného územního plánu a územní plán nadřazené územní jednotky, eventuálně Zásady
územního rozvoje.

3.4

Širší vztahy

Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 10 000 nebo 1 : 5 000 s vyznačeným řešeným územím,
hranicemi katastrů, městských částí a obvodů, s funkčním členěním ploch, se znázorněnými
významnými vazbami na celoměstskou infrastrukturu, dopravní systém, kompoziční založení,
systém zeleně, územní systém ekologické stability atd.

3.5

Komplexní urbanistický rozbor

Výkres zobrazující skutečný stav území na aktualizovaném mapovém podkladu s polohopisem
a výškopisem. Bude vyznačeno členění podle katastrů a správní členění území. Rozsah areálů
v území bude vyznačen. Zvláště budou vyznačena chráněná území, památkově chráněné objekty
a areály, památkové rezervace a zóny. Objekty budou označeny popisnými čísly, pozemky
parcelními čísly. Význačné objekty budou opatřeny popisem poukazujícím na hlavní funkci.
U objektu bude označen počet podlaží a tvar střechy. V případě podrobnějšího řešení bude
vyznačeno ukončení objektu štíty s otvory nebo slepými štíty. Zvlášť budou označeny provizorní
a zdevastované stavby. Budou vyznačeny bariéry v území. Uvnitř areálů bude znázorněn stav
zastavěných, zpevněných ploch včetně vnitroareálových komunikací a nezpevněných ploch včetně
ploch zeleně a hodnotných solitérních stromů mimo ně. Bude vyjádřen rozsah zeleně v uličních
prostorách a na parkovacích plochách.

3.6

Kompoziční vztahy

Ve složitějších případech samostatný výkres v měřítku 1 : 5 000 znázorňující stávající kompoziční
vazby v území, členění podle typu zástavby, dominanty a výrazné stavby, osy jak kompoziční
tak provozní, významné veřejné prostory a budovy, místa vážící velkou frekvenci návštěvníků,
pěší vazby stávající a chybějící, plochy vyhrazené a veřejné, významné celky zeleně, vodní plochy,
historické památky a soubory, místa s rozhledem, průhledy, důležité horizonty atd., závady
v urbanistické kompozici.
V jednodušších případech může být tento výkres součástí komplexního urbanistického výkresu.

3.7

Funkční využití

Výkres znázorňuje funkční členění v území včetně kódů.
261

17. Obvyklé zadání průzkumů a rozborů v Praze

3.8

Přírodní podmínky a životní prostředí

3.8.1

Geologické poměry

Geologické poměry (inženýrsko-geologické rajóny, geodynamické jevy, strmé svahy, navážky
o mocnosti větší než 2 m, hydrogeologické jevy, těžebny v provozu i opuštěné, ložiska nerostných
surovin, rozlišení kategorií radonového rizika).
Legenda:
· I. rajón vhodný k zástavbě
· II. rajón podmínečně vhodný k zástavbě
· III. rajón málo vhodný k zástavbě
· F2, S4 třídy dle ČSN 731001
· G2, R3
· hranice inženýrsko-geologických rajonů
· hranice genetických typů
· významné tektonické linie
· území s hladinou podzemní vody do 2 m pod terénem
· ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území
· těžebny opuštěné i v provozu
· sesuvy
· prameny
· strmé svahy
· hranice kategorií radonového rizika

3.8.2

Příroda, krajina, ÚSES

Ochrana přírody a krajiny (chráněná území, přírodní parky, systém ekologické stability,
registrované a další významné krajinné prvky, překonání bariér spojitosti ÚSES).
Legenda:
· hranice přírodních parků
Kostra ekologické stability
· zvláště chráněné území (dle zákona č. 114/1992 Sb.)
· ochranné pásmo zvláště chráněného území (dle zákona č. 114/1992 Sb.)
· významné krajinné prvky (včetně potencionálních, tj. bývalých registrovaných přírodních
prvků)
· další přírodně cenné plochy (stupeň ekologické stability 4-5, výjimečně 3)
Územní systém ekologické stability
· nadregionální ÚSES
- biocentrum a biokoridor částečně až plně funkční
- biocentrum a biokoridor převážně nefunkční
· regionální ÚSES
- biocentrum a biokoridor částečně až plně funkční
- biocentrum a biokoridor převážně nefunkční
· lokální ÚSES
- biocentrum a biokoridor částečně až plně funkční
- biocentrum a biokoridor převážně nefunkční
- interakční prvky

3.8.3

Vybrané faktory životního prostředí

Graficky vymezit (nakreslit, vyšrafovat) území, kde dochází k překročení průměrných ročních
a krátkodobých hygienických limitů pro kvalitu ovzduší podle zákona č. 309/1991 Sb. a zakreslit
zdroje znečištění. Vyznačit oblasti, kde dochází k četnému výskytu inverzí.
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Graficky vymezit (nakreslit, vyšrafovat) území, kde dochází k překročení hygienicky přípustných
ekvivalentních hladin akustického tlaku (hluku) a kde tedy bude v případě situování budoucího
chráněného objektu v tomto území nutná realizace vhodných a účinných protihlukových opatření
zabezpečujících splnění hygienických předpisů i pro hlukové limity ve venkovním prostoru
(2 metry od fasády nebo na hranici pozemků). V případě stávající zástavby graficky znázornit,
u kterých objektů (případně obvodových stěn nebo fasád objektů) jsou z hlediska hygienických
předpisů přestoupeny povolené limity.
Dále zakreslit:
· mobilní zdroje hluku - doprava automobilová, tramvajová, letecká, železniční
· zdrojová ekvivalentní hladina hluku v dB/A/
· plochy s přesaženou ekvivalentní hladinou hluku - LAeq více než 60/50 dB/A/ (den/noc)
· obvodové stěny objektů s přesaženou ekvivalentní hladinou hluku - LAeq více než
60/50 dB/A/ (den/noc)
· body s měřenou hladinou - LAeq
· stacionární zdroje hluku
· stávající protihluková opatření
Výkres bude dále obsahovat vybrané faktory životního prostředí:
· klimatická bonita
· znečištění ovzduší - izolinie oblastního znečištění (roční průměry, četnost překročení limitů
a pásma podél komunikací)
· hlukové poměry dle hlukové mapy
· třídy znečištění vod a jeho zdroje
· ochranná pásma
· vybrané škodlivé provozy a producenti nebezpečného odpadu
· zdroje znečištění ovzduší
· staré zátěže, kontaminace půdy, skládky černé i řízené

3.8.4

Zeleň

Výkres zeleně bude obsahovat vymezení monofunkčních ploch zeleně v podrobném členění,
vyjádření ploch zeleně v polyfunkčních územích, vyznačení solitérů a skupin dřevin mimo plochy
zeleně. Dále bude obsahovat vyznačení zón ochrany zeleně v současně zastavěném území, areálů
a ploch hodnotné zeleně, památkově chráněných ploch zeleně. Rovněž bude obsahovat zakreslení
stromořadí, rozsahu a ochrany vnitroblokové zeleně (otevřené, polootevřené, uzavřené), vyznačení
přístupnosti zeleně, zakreslení stávajících prvků celoměstského systému zeleně s vyznačením
chybějících směrových propojení.

3.9

Doprava

3.9.1

Širší dopravní vztahy

Výkres širších dopravních vztahů bude obsahovat rychlostní, sběrné a významné ostatní místní
komunikace v rozsahu vyjadřujícím návaznosti řešeného území na celoměstský komunikační
systém, systémy hromadné dopravy v širších dopravních souvislostech (trasy linek hromadné
dopravy, včetně zastávek a nádraží, celoměstsky významná plošná dopravní zařízení, železniční
plochy, plochy letišť, přístavů apod., celoměstsky významné cyklistické a pěší trasy, parkoviště
P+R, vše v podrobnosti požadovaného měřítka.
Doporučené měřítko širších dopravních vztahů 1 : 5 000, v odůvodněných případech 1 : 10 000.

3.9.2

Doprava

Zobrazení skutečného stavu v území v měřítku 1 : 2 000 nebo 1 : 1 000.
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3.9.3

Dopravní zatížení

Schéma komunikační sítě včetně širšího území s vyznačením zatížení individuální automobilovou
dopravou (stav a výhled), nákladní dopravou, MHD.
Tato grafická příloha může být i součástí textové části.

3.9.4

Výkres dopravy v klidu

Vyjádření dané problematiky a údajů o provozním režimu na komunikacích.
Možno znázornit v rámci výkresu 3.9.2 Doprava.

3.10 Technické vybavení
Zákres navrhovaných a (orientačně) výhledových nadřazených sítí a zařízení technické
infrastruktury umístěných v řešeném a zájmovém území na podkladě schváleného ÚPn HMP.
Zákres sítí a zařízení stávajících, ve stavbě, v přípravě (vydáno ÚR) a známých výhledů (na základě
schválených oborových generelů). Ochranná a bezpečnostní pásma sítí a zařízení budou zakreslena
v jednotlivých profesních výkresech a v základním urbanistickém výkresu.
Požaduje se vypracování samostatných výkresů pro jednotlivé profese. V měřítku 1 : 5 000
je možno spojit do jednoho výkresu profese kanalizace a vodní toky a do jednoho výkresu
zásobování teplem a plynem, pokud toto spojení nebude na úkor přehlednosti. V měřítku 1 : 2000
a menších se připouští spojení jednotlivých profesí do výkresů vodní hospodářství, energetika,
přenos informací.

3.10.1 Širší vztahy
3.10.2 Vodní toky
Zákresy objektů a zařízení na tocích, zákres stanovené zátopové čáry na tocích.

3.10.3 Zásobování vodou
Stávající vodovodní řady (včetně profilů) vedoucí řešeným územím, vyznačení úseků,
které je nutno rekonstruovat. Hranice jednotlivých tlakových pásem v řešeném území.

3.10.4 Odkanalizování
Zakreslí se kanalizační stoky (jednotné i oddílné kanalizační soustavy, dešťové výusti z oddělovačů
atd.), hlavní stoky budou graficky zvýrazněny a uvedeny jejich názvy. U stokové sítě budou
uvedeny údaje o stáří stok (rok výstavby). Je nutné vyznačení úseků s nevyhovujícím stavebním
a kapacitním stavem. Zakreslí se zařízení plošného charakteru (a objekty na síti, dešťové usazovací
nádrže, dešťové oddělovače atd.) a hranice povodí kmenových a hlavních stok.

3.10.5 Zásobování teplem
Zakreslí se zdroje a sítě systému CZT a decentralizované tepelné zdroje dle REZZO 1 a větší zdroje
dle REZZO 2.

3.10.6 Zásobování plynem
Zakreslí se plynovodní sítě, budou uvedeny dimenze potrubí. Zakreslí se regulační stanice
STL/NTL včetně jejich názvů, eventuálně evidenčních čísel.

3.10.7 Zásobování elektrickou energií
Zakreslí se trasy kabelových vedení 110 kV a 22 kV. Kabelové trasy je možno zakreslit jednou
čarou, počet kabelů v trase bude označen u 1-3 kabelů přeškrtnutím, u více kabelů číslem.
Dle možnosti budou rozlišeny trasy kabelů 22 kV napájecích a distribučních. Budou graficky
rozlišeny kabelové trasy v kolektorech, energetických tunelech a v zemi. Budou vyznačeny vstupní
šachty kolektorů a tunelů.
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3.10.8 Přenos informací
Budou zakresleny:
· trasy dálkových kabelů s uvedením jejich provozovatelů
· zařízení přístupové sítě na úrovni ATÚ, SÚ, TR, SR
· kabelové trasy přístupové sítě v kabelovodech a hlavní trasy v zemi do úrovně SR
U kabelových tras bude graficky rozlišen druh uložení (úložná trasa, trasa v kabelovodu)
· radioreléové trasy s uvedením směru, provozovatele a zakreslením horizontálního
ochranného pásma
· radiokomunikační zařízení s uvedením jejich provozovatele a ochr. pásma (vysílače, BTS)
· trasy potrubní pošty

3.11 Majetkoprávní poměry
Výkres bude zpracován v měřítku 1 : 5 000. Majetkoprávní vztahy v území budou vycházet
z rozdělení druhů vlastnictví podle následující kategorizace vlastníků pozemků:
1. Česká republika
a) orgány, instituce a další zařízení státu
b) vybrané organizace státu
c) veřejná zařízení státní
2. Obec Praha
a) obec hl. m. Praha, orgány a organizace samosprávy
b) městské části hl. m. Prahy
c) vybrané organizace obce
d) veřejná zařízení hl. m. Prahy
3. Vysoké školy
4. Církve
a) církevní organizace
b) církevní spolky
c) veřejná zařízení
5. Ostatní
a) právnické osoby
b) fyzické osoby
6. Nezařazené
7. Spoluvlastnictví více vlastníků různých kategorií
8. Nezjištěno

3.12 Problémový výkres
Výkres v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 shrnující všechny významné limity ovlivňující rozvoj
území, předpokládané problematické záměry v území a jejich střety s limity.

3.13 Rozvojové možnosti území
Syntetický výkres v měřítku 1 : 5000 vycházející z provedených analýz, nastiňující možnosti
a směry rozvoje a sloužící jako podklad ke stanovení zadání pro fázi konceptu či návrhu.
Bude obsahovat základní členění rozvojových ploch podle funkcí, s vyznačením hranice území
spadajícího do centrální části města, pro které je stanovena ochrana bytové funkce a minimální
podíl bydlení. Dále bude zobrazen ÚSES, systém zeleně, základní komunikační systém, kompoziční
a provozní osy, pěší vazby apod.

3.14 Limity území
Prvky omezující či ovlivňující rozvoj území, jako jsou přírodní, kulturně historické, technické
danosti, ochranná pásma a bezpečnostní pásma, chráněná území, zátopová území, infrastruktura,
nepřístupnost území, hluk, znečištěné ovzduší apod. a jejich vliv na rozvoj území.
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3.15 Civilní ochrana
Zakreslení stávajících opatření civilní ochrany.

Výkresová část může být v zájmu čitelnosti dále členěna nebo naopak při zachování čitelnosti
mohou být výkresy logicky sdružovány.

4.

FOTODOKUMENTACE

Fotografické záběry se znázorněním stanoviště.
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17.2 Přehled kapitol obvyklého zadání průzkumů a rozborů
1.
1.1

TEXTOVÁ ČÁST
Základní údaje

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Hlavní cíle řešení
Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD nebo ÚPP
Zadání

1.2
1.3

Vymezení řešeného území
Podklady

1.3.1
1.3.2

Vydaná (platná) územní rozhodnutí
Významné záměry

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Urbanisticko-historický vývoj, kulturní památky, památkové zóny, požadavky
na ochranu
Širší územní vztahy, vztahy k vyšší územní jednotce
Komplexní urbanistický rozbor
Obyvatelstvo a pracovní příležitosti
Funkční využití území

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.8.8

Bydlení
Školství
Zdravotnictví, sociální péče
Obchod a administrativa
Výroba a služby
Sport a rekreace
Zeleň
Zemědělství, lesy

1.9

Přírodní podmínky a životní prostředí

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.9.6
1.9.7
1.9.8

Geologie
Půda
Klima
Ovzduší
Příroda a krajina
Hluk
Odpady
Ochranná pásma

1.10

Doprava

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
1.10.7
1.10.8
1.10.9
1.10.10
1.10.11
1.10.12

Širší vztahy
Komunikace
Hromadná doprava
Železnice
Pravidelná autobusová doprava (příměstská, dálková)
Lodní doprava
Doprava v klidu
Cyklistická a pěší doprava
Ostatní zařízení dopravy
Významné zdroje a cíle dopravy
Výhledové dopravní záměry
Ochranná pásma

1.11

Technické vybavení

1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.11.7

Vodní toky
Zásobování vodou
Odkanalizování
Zásobování teplem
Zásobování plynem
Zásobování elektrickou energií
Přenos informací

267

17. Obvyklé zadání průzkumů a rozborů v Praze

1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Limity území
Majetkoprávní poměry
Stávající veřejně prospěšné stavby (dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy)
Civilní ochrana
Ekonomický potenciál
Rozvojové možnosti území

2.
TABULKOVÁ ČÁST
Tabulky obsahující přehlednou soustavu číselných údajů budou v členění dle textové části nebo
budou zařazeny přímo v textu.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

GRAFICKÁ ČÁST
Urbanisticko-historický vývoj území
Aktuální podklady, záměry, platná územní rozhodnutí apod.
Platný územní plán 1 : 10 000
Širší vztahy 1 : 5 000
Komplexní urbanistický rozbor
Kompoziční vztahy (lze sloučit s výkresem Komplexní urbanistický rozbor)
Funkční využití
Přírodní podmínky a životní prostředí

3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

Geologické poměry
Ochrana přírody a krajiny
Vybrané faktory životního prostředí
Zeleň

3.9

Doprava

3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4

Širší dopravní vztahy
Doprava (základní výkres)
Dopravní zatížení
Výkres dopravy v klidu

3.10

Technické vybavení

3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6
3.10.7
3.10.8
3.10.9

Širší vztahy
Vodní toky
Zásobování vodou
Odkanalizování
Zásobování teplem
Zásobování plynem
Zásobování elektrickou energií
Přenos informací
Kolektory

3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Majetkoprávní poměry
Problémový výkres
Rozvojové možnosti území
Limity území
Civilní ochrana

4.

FOTODOKUMENTACE
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18. TYPICKÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE V PRAZE
Zpracování každé územní studie musí předcházet její zadání. To tvoří vždy její pořizovatel, dle § 30
stavebního zákona v zadání územní studie určí její obsah, rozsah, cíle a účel.
Pořizovatelem územních studií v Praze je Odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
(MHMP-OUP). Na rozdíl od obecného zadání průzkumů a rozborů, které OUP používá pro všechny
urbanistické a územní studie (viz předchozí příloha 17), obecné zadání návrhu územní studie
neexistuje. OUP vždy vychází z dosavadních zadání a ta přizpůsobuje konkrétní územní studii.
Z takto zpracovaných zadání lze vysledovat typické zadání územní studie v Praze, včetně
požadavků na formální zpracování. Toto stávající typické zadání je přiblíženo v následujícím textu.
Doplňuji ho svými komentáři psanými kurzívou, v nichž se vyjadřuji ke smysluplnosti
a oprávněnosti požadování daných částí s ohledem na přínos pro vlastní návrh studie a zejména
na jejich budoucí využitelnost. Pokud nedoporučuji oproti obvyklému zadání žádné změny, žádný
komentář neuvádím.
Takto komentované zadání nelze chápat jako materiál, který bude obecně využitelný při zadávání
územní studie. Naopak je nutné reflektovat doporučení navržená v kapitole 13.1 disertační práce,
pro něž je tato příloha podkladem.
Podobně jako u kapitol 14.3 a 15.3 disertační práce, navrhujících strukturu obsahu rozboru stavu
území a návrhu územní studie, ze kterých je třeba vždy vybrat pouze ty, které jsou pro danou studii
nutné, jsou v následujícím textu jednotlivé kapitoly zadání číslovány bez vazby na průběžný systém
příloh tak, aby byla jasně zřetelná vlastní struktura stávajícího typického zadání územní studie
v Praze.
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18.1 Obsah zadání návrhu územní studie
1.

Úvodní údaje

Úvodní část obsahuje základní identifikační údaje o studii:
· Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánu
· Zadávací dokumentace územní studie
· Název studie
· Odborný garant: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
· Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP
· Datum
Dále bývá uveden požadavek, aby územní studie byla zpracována v rozsahu návrhu se stanovením
regulačních podmínek (v souladu s vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části
územního plánu, ve znění pozdějších předpisů) a projednání územní studie bylo plně v rozsahu
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Vzhledem k tomu, že stavební zákon žádné postupy pro projednání územní studie nestanovuje,
je tato podmínka zavádějící.
Předpokládá se zpracování ve dvou fázích:
1. územní studie,
2. projednání studie a případné zpracování čistopisu.
Případné variantní řešení bude dohodnuto na výrobních výborech.
Rozhodnutí o výběru variant na výrobních výborech omezuje vliv ostatních zainteresovaných stran
na volbě řešení. Vhodnější by bylo rozhodovat o variantách buď již v rámci úvodní urbanistické
soutěže, předcházející návrhu územní studie, nebo při projednání návrhu studie.

2.

Vymezení řešeného území a širších vztahů

Uvádí se katastry a urbanistické obvody, kde se řešené území nachází. Vlastní území
bývá vymezeno ulicemi, v příloze i graficky. Může být odůvodněno případné rozšíření řešeného
území oproti průzkumům a rozborům. Zmíněna bývá i rozloha řešeného území a území širších
vztahů (poněkud nelogicky vyjma řešeného území) v hektarech.

3.

Požadavky a důvody pořízení studie, stanovení cílů řešení

3.1

Hlavní cíle studie

Uvedeny bývají důvody pro pořízení územní studie, např. nutnost ověření rozvojových území,
dopravních napojení, či celkové koordinace rozsáhlých území. Vyjmenovány bývají i konkrétní
problémy, které je třeba vyřešit.

3.2

Požadavky vyplývající z platné územně plánovací dokumentace

Vyjmenovány bývají územně plánovací dokumentace, které je třeba zohlednit (územní plán HMP,
jeho změny, územní plány okolních obcí, vydaná územní rozhodnutí apod.).

3.3

Požadavky vyplývající ze širších vztahů

Tato část zadání odkazuje na výsledky průzkumů a rozborů a vyjmenovává zásadní vazby
vyplývající ze širších vztahů, případně nutnost koordinace se sousedními obcemi.

3.4

Požadavky vyplývající z demografických a sociálních výhledů

Uveden bývá požadavek na zpracování bilance stávajícího počtu obyvatel, návrh předpokládaného
počtu obyvatel a odhadu předpokládaných změn v počtu pracovních příležitostí.
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4.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání

4.1

Urbanistická koncepce

Vyjmenovány bývají konkrétní požadavky na řešení území, týkající se např.:
· struktury zástavby,
· regulativů zástavby,
· umístění centrálních funkcí,
· umístění vybavenosti,
· dopravního řešení,
· zeleně,
· konkrétních rozvojových ploch,
· podmínek pro vymezení území s podmínkou regulačního plánu.

4.2

Funkční využití

Bydlení
Uplatněn bývá požadavek na revizi ploch pro bydlení dle územního plánu, případně na ověření
možností transformace zahrádkových či chatových kolonií. Požaduje se stanovení funkční
a prostorové regulace, včetně míry využití území. Rovněž se vyžaduje zpracování bilancí ploch
bydlení, počtu domů a bytů a počtu obyvatel, a to jak pro řešené území, tak pro celou městskou část
a pro území širších vztahů v členění na stav, návrh a výhled.
Požadavek na stanovení prostorové regulace by se měl objevovat až v kapitole o prostorovém
uspořádání, přestože bilanční výpočty na něj nutně váží. Prostorová regulace by neměla zacházet
do podrobnosti náležející regulačnímu plánu.
Ostatní nebytové funkce
Požadováno je vycházet z územního plánu a z výsledků průzkumů a rozborů, s cílem saturovat
potřeby a deficity nebytových funkcí.
Veřejné vybavení
Požadováno je vycházet z územního plánu a z výsledků průzkumů a rozborů. Nutné je vyčíslit
a navrhnout umístění nárokovaných zařízení veřejného vybavení, zejména školství, zdravotnictví
a sociální péče, vyplývajících z předpokládaného počtu obyvatel v řešeném území, v celé městské
části a s přihlédnutím k širším vztahům, spádovosti a vhodným docházkovým vzdálenostem.
Sport a rekreace
Popsány jsou obvykle požadavky na návrh uspořádání sportovních areálů i ploch rekreace
v polyfunkčních územích a vytvoření rekreačních vazeb v území.

4.3

Plošné a prostorové uspořádání

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území v zastavitelném území
Požadováno je ověření koeficientů míry využití území definovaných ve směrné části územního
plánu, případně doplnění v lokalitách, kde není míra využití územním plánem stanovena.
Koeficienty je třeba upřesnit pro jednotlivé lokality či pozemky. Obvykle se rovněž požaduje,
aby studie stanovila i podrobnější regulativy vycházející z navrhovaného řešení, tj. uliční a stavební
čáry, hloubky zástavby, objemové a výškové řešení, tvary střech apod.
Stanovení podrobnějších regulativů na úrovni regulačního plánu není obvykle potřebné, stačí pouze
koncepční rozvaha o území. Pokud je podrobná regulace zpracována, je třeba se zasloužit o její
dodržování a vydání formou regulačního plánu.
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Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území v nezastavitelném území
Pokud se v území vyskytují území oddechu, požaduje se navrhnout míru využití území
dle metodiky ÚPn HMP obdobným způsobem jako v zastavitelných územích. Rovněž se požaduje
navrhnout podrobnější regulativy pro objekty nutného zázemí a obsluhu hlavní rekreační funkce.
Doplnění prostorové regulace i pro plochy rekreace je vhodné.

4.4

Zeleň

Uplatňován bývá požadavek respektovat plochy zeleně dle ÚPn HMP, doplnit další monofunkční
plochy zeleně, především o zelené (parkové) pásy. Součástí studie bývá i bilance ploch zeleně.

4.5

Zemědělský půdní fond

Požadováno je vycházet z platného územního plánu a zdokumentovat případné odchylky návrhu.
Zpracována musí být bilance záborů ZPF tabulkově s rozlišením BPEJ a kultur, vyhodnocení
záborů ZPF podle jednotlivých navrhovaných funkcí v rozsahu požadovaném vyhláškou MŽP
č.13/1994 Sb. § 3 a podle Metodického pokynu MŽP ze dne 1. 10. 1996.
Všechny rozvojové plochy s výjimkou zahrad by měly být navrženy k vynětí ze ZPF. Pokud jde
o stavby čistě obytné uvnitř současně zastavěného území obce, není třeba žádat o souhlas s odnětím
půdy ze ZPF (netýká se komerční výstavby).
Zpracovávat bilanci záboru ZPF obvykle nemá v rámci územní studie smysl, pokud neslouží jako
podklad k výběru varianty.

5.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Požadováno bývá respektovat krajinnou hodnotu a při návrhu prostorového členění přihlédnout
k celkovému charakteru sídla.
Tyto požadavky jsou samozřejmé, je téměř zbytečné je uvádět.

6.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

6.1

Doprava

Všeobecné podmínky
Požaduje se řešení všech druhů dopravy, které jsou v území zastoupeny. Obvykle je vyžadováno
rozdělit dopravní problematiku na návrh a výhled (dle územního plánu).
Komunikace
Bývá uplatněn požadavek na prověření tras komunikací dle územního plánu, případně na vyhledání
jiných tras, pokud se toto řešení ukáže jako nevhodné. U nově navrhovaných komunikací
se obvykle požaduje dokladovat jejich výškové a směrové vedení. U všech upravovaných nebo
nově navrhovaných komunikací by mělo být dále doloženo jejich šířkové uspořádání a to včetně
umístění zastávek městské hromadné dopravy a šířkového uspořádání v prostoru křižovatek.
Výjimečně je požadováno zpracovat detailní návrhy vybraných křižovatek.
Návrh komunikační sítě se požaduje doložit kartogramem zatížení vybraných komunikací,
a to na stávající síť a na výhled dle územního plánu.
Doprava v klidu
Požadováno je vždy zpracování bilance parkování a odstavování vozidel v souladu s vyhláškou
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, s rozlišením stávajících ponechaných a navrhovaných
zařízení pro dopravu v klidu.

272

18. Typické zadání územní studie v Praze

Městská hromadná doprava
Prověřit se většinou požaduje obsluhu a dostupnost celého řešeného území městskou hromadnou
dopravou včetně návrhu zastávek MHD, eventuálních úprav tras MHD, případně jejich rozšíření.
Od zastávek MHD je třeba vynést izochrony 300 m a 500 m docházkové vzdálenosti. V některých
případech se požaduje řešit i vnější hromadnou dopravu.
Železniční doprava
Požaduje se, aby dopravní část US zohlednila případné záměry železniční dopravy související
s řešeným územím.
Letecká doprava
Požaduje se, aby dopravní část US zohlednila případné záměry letecké dopravy související
s řešeným územím.
Cyklistická doprava
Dopravní řešení by obvykle mělo navrhnout cyklistické trasy místního významu, které budou
navazovat na hlavní cyklistické trasy, navržené v územním plánu.
Pěší doprava
Dopravní řešení by mělo obsahovat navrhované řešení pěší dopravy včetně vhodných připojení
stávající i navrhované zástavby na zastávky MHD a splňovat požadavky na zvýšení prostupnosti
území.
Ostatní zařízení dopravy
Obvykle se požaduje uvést charakteristiku, funkci, kapacitu a vazbu na komunikační systém
jednotlivých zařízení dopravy (např. vozoven, opraven, servisů, dílen, základen pro údržbu
komunikací, čerpacích stanic pohonných hmot, mycích linek, autoservisů atd.), případně zařízení
se speciálními dopravními nároky (požární ochrana, záchranná služba atd.).
Podrobný popis jednotlivých zařízení dopravy obvykle není nutný.
Významné zdroje a cíle dopravy
Požaduje se dokumentovat významné zdroje a cíle dopravy (např. supermarkety, celoměstská
obchodní centra, velkosklady, překladiště, výrobní zařízení, spalovny atd.) a zdroje nárazové
dopravy (např. sportovní stadiony, koncertní sály, multikina, výstaviště apod.).
Ochranná pásma
Vyžaduje se vyjádřit všechna ochranná pásma v řešeném území vázaná na jednotlivé dopravní
subsystémy a dopravní stavby.

6.2

Technické vybavení

Zadání vždy požaduje řešit systémy zásobování vodou, odkanalizování a vodní toky, zásobování
teplem, zásobování plynem, zásobování elektrickou energií a telekomunikace. Vyžaduje se provést
bilance jednotlivých medií pro pokrytí potřeb území.
Zadání jednotlivých profesí technického vybavení obvykle rekapituluje stav území z pohledu dané
profese. Tato rekapitulace je zbytečná, má být rozboru stavu území, do zadání návrhu nepatří.
Stejně tak požadavky na uvádění všech těchto údajů v návrhu jsou neopodstatněné.
Zásobování vodou
Obvykle se požaduje zjistit možnosti zkapacitnění sítě a zpracování bilance potřeb vody v členění
potřeba vody pro obyvatelstvo, občanskou vybavenost, zemědělskou výrobu, průmysl a ztráty.
Bývají uvedeny i směrnice, kterými se má výpočet řídit.
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Odvodnění
Obvykle se požaduje respektovat stávající systém odvodnění území. Požaduje se návrh sítě a její
kapacitní posouzení, včetně případného posouzení čistírny odpadních vod.
Vodní toky
Požaduje se stručný popis stávajícího stavu vodních toků, jejich charakteristiky, údaje o kapacitách
koryt vodotečí, průtokové stavy, hydrologická data vodních toků a informace o infiltračních,
retenčních a retardačních schopnostech vymezeného území. Návrhová část by obvykle měla dbát
na to, aby si vodní prvky uchovaly přírodní charakter.
Bývají uplatňovány požadavky na zabezpečení území proti záplavám tak, aby odtokové poměry
z povrchu území byly po výstavbě shodné se stavem před ní.
Energetika
Požaduje se, aby byl rekapitulován stávající stav energetického zásobování území a v návrhu
vyjádřeny vazby na nadřazený systém, koncepce řešení a základní parametry navrhovaných
energetických systémů. Vyžadováno je zpracování bilance potřeb tepla, plynu a elektrické energie
s rozdělením na bytový a nebytový sektor.
Zásobování teplem
Zadání US obvykle vyžaduje, aby byl zpracován návrh řešení zásobování teplem a tepelná bilance
objektů. Požaduje se uvést soupis stávajících a navrhovaných tepelných zdrojů REZZO 2 a větších
zdrojů REZZO 3 s uvedením provozovatele, instalovaného výkonu a užívaného paliva,
ve výkresové části tyto tepelné zdroje zakreslit.
Zásobování zemním plynem
Vyžaduje se zpracovat popis stávajícího stavu systému zásobování zemním plynem s vazbou
na širší vztahy, s uvedením názvu a kapacity VTL/STL regulační stanice zásobující řešené území,
bilanci potřeby a spotřeby zemního plynu pro nově navrhovanou zástavbu a popis návrhu připojení
nově navrhované zástavby.
Zásobování elektrickou energií
Požaduje se zpracovat návrh zásobování elektrickou energií pro sítě 22 kV včetně bilance nárůstu
elektrického příkonu v řešeném území na základě hodnot měrných zatížení (pro byt, nebytové
funkce) na úrovni distribučních trafostanic 22/0,4 kV.
Telekomunikace
Obvykle se požaduje popis stávajícího stavu telekomunikačních zařízení a návrh připojení nových
objektů na telekomunikační síť.
U všech kapitol technické infrastruktury je požadavek na opakování dat z rozboru stavu území
neopodstatněný.

7.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby a opatření

V podrobnosti rozlišovacích schopností výkresové dokumentace by měla územní studie vymezit
veřejně prospěšné stavby dle platného územního plánu a veřejně prospěšná opatření ve smyslu
stavebního zákona, případně navrhnout nové veřejně prospěšné stavby. Obvykle se požaduje
zpracovat výpis dotčených pozemků pro zápis do katastru nemovitostí a potřebné bilanční přehledy
pro vyčíslení veškerých nároků na veřejné rozpočty, včetně nároků na výkup pozemků
a majetkovou konsolidaci.
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8.

Požadavky na asanace

Případné asanace navrhované územní studie se obvykle zahrnují do seznamů a bilancí veřejně
prospěšných staveb a opatření.

9.

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů

9.1

Civilní ochrana

Obvykle se požaduje, aby US řešila zajištění civilní ochrany podle požadavků dotčeného orgánu
státní správy, tj. MHMP - Odboru obrany.
Řešení této problematiky územní studií považuji za nevhodné. Lepší by bylo, pokud by tento
problém řešila samostatná studie zpracovaná skutečným odborníkem, nikoliv architektem, který
ji sice zpracuje, o její kvalitě a použitelnosti lze však pochybovat. Doporučuji tuto problematiku
řešit samostatně a nikoliv ve vazbě na územní studii.

9.2

Majetkoprávní vztahy a ekonomie

Obvykle se požaduje vyhodnotit a graficky vyjádřit majetkoprávní vztahy a poměry
k nemovitostem, zejména v rozvojových plochách. Často je požadováno doplnit i průmět VPS.
Většinou se požaduje navrhnout postupy pro úpravu vlastnických vztahů pro realizaci návrhu.
Zařazení této kapitoly do části 9 společně s civilní ochranou je nevhodné. Vyhodnocení
majetkoprávních vztahů je záležitostí rozboru stavu území, v návrhové části by se mělo objevit
pouze, pokud došlo k zásadním změnám. Zpracovatel by měl majetkoprávní vztahy a případné
problémy přiměřeně zohlednit. Vhodné je návrh promítnout do mapy majetkoprávních vztahů.

9.3

Ekonomické vyhodnocení řešení územní studie

Obvykle se požaduje zhodnotit náročnost (finanční, časovou, organizační, právní), efektivitu
a proveditelnost navrhovaného územního rozvoje či jeho variant. Měly by se stanovit podmínky
a popsat rizika transformace území a identifikovat nároky na veřejný sektor (součinnost, finanční
spoluúčast).
Toto vyhodnocení má smysl, pouze pokud je použito při rozhodování o výběru variant.
Vyhodnocování absolutní finanční náročnosti realizace studie není účelné, jelikož skutečné řešení
území může být od studie odlišné a pravděpodobně k němu dojde se značným časovým zpožděním.

10.

Požadavky na posuzování vlivů na životní prostředí

10.1

Geologie

Obvykle se požaduje provést zhodnocení inženýrsko-geologických poměrů zájmového území
(geologické, hydrogeologické a základové poměry, klasifikace a zatřídění hornin a zemin
dle ČSN 731001 "Základová půda pod plošnými základy" a ČSN 733050 "Zemní práce").
Tato kapitola by měla být obsažena v rozboru stavu území, nikoliv v konceptu či návrhu. I v rámci
rozboru stavu území jsou však požadavky na zatřídění hornin a zemin zbytečné.

10.2

Radonový index

Požaduje se na základě kritérií vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. provést zhodnocení radonového
indexu lokality, při využití Prognózní mapy radonového rizika pro hl. m. Prahu.
Tato kapitola by měla být obsažena v rozboru stavu území, nikoliv v konceptu či návrhu. I tam je
však její využitelnost pro územní studii značně sporná.
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10.3

Příroda, krajina, ÚSES

Obvykle se rekapituluje vztah k přírodním parkům, zvláště chráněným územím přírody a prvkům
územního systému ekologické stability. Požaduje se rámcově vyhodnotit stávající vegetaci
s perspektivou zachování hodnotných porostů stromořadí i solitérů. Někdy jsou uvedeny podmínky
pro výstavbu s ohledem na přírodní hodnoty (např. poloha v přírodním parku).
Popis stavu v zadání je zbytečný. Pokud je územní studie materiálem, který řeší v dané lokalitě
ÚSES, je vyhodnocení perspektivy zachování dřevin v rámci ÚSES potřebné.

10.4

Odpady a staré zátěže

Obvykle se požaduje navrhnout způsob sanace černých skládek a starých zátěží. Dále se požaduje
uvést předpokládanou produkci odpadů a dle této bilance navrhnout nová stanoviště na separovaný
odpad (sklo, papír, plasty atd.).
Tyto požadavky většinou přesahují podrobnost územní studie.

10.5

Klima

Většinou se požaduje zpracovat vyhodnocení klimatických poměrů na daném území s ohledem
na možnosti provětrávání a stanovení hranice výskytu teplotních inverzí.
Tato kapitola může být obsažena v rozboru stavu území, nikoliv v návrhu studie. I tak je však její
přínos pro územní studii značně diskutabilní, navrhuji ji vůbec nezpracovávat.

10.6

Kvalita ovzduší

Obvykle je požadována rozptylová studie, která obsahuje inventarizaci všech zdrojů znečištění
ovzduší, včetně přenosu znečištění ze sousedních oblastí. Zpracována někdy bývá pro různé
varianty dopravní zátěže a způsobu vytápění.
V grafické příloze se požaduje vyznačit umístění rozhodujících zdrojů znečištění, izolinií
koncentrací hlavních škodlivých látek, tj. NO2, benzenu, PM10 a COx v průměrných ročních
hodnotách a v hodnotách krátkodobých překročení příslušných limitů.
Zpracování rozptylové studie má smysl pouze v případě, že jasně určí následné limity, které je třeba
respektovat, např. způsob vytápění. I ten je však vzhledem k závaznosti územní studie pouhým
doporučením a nelze vymáhat.

10.7

Hlukové poměry

V rámci US se obvykle požaduje zpracování hlukové studie, která zhodnotí všechny významnější
zdroje hluku, které v řešeném území vyvolávají zvýšené hlukové imise u chráněných objektů nebo
území. Pro stávající zástavbu se požaduje graficky zhodnotit, u kterých objektů (případně
obvodových stěn nebo fasád objektů) jsou přestoupeny povolené limity. V rámci návrhu má
hluková studie doložit, že případná navrhovaná zástavba bude splňovat hygienické limity
dle Nařízení vlády č. 502/2000, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
zejména s ohledem na chráněné funkce (bydlení, školství, zdravotnictví).
Vlastní výpočet bez ověření reálné hlukové situace měřením však často neodpovídá skutečnosti.
Většina území hlavního města Prahy je zasažena hlukem nejen z nejbližších zdrojů,
ať už z komunikací či ze stacionárních zdrojů, ale i ze zdrojů dalších, vzdálenějších, které musí být
do vyhodnocení také zahrnuty.

11.

Požadavky na uspořádání obsahu územní studie

11.1

Průběh zpracování územní studie

V průběhu zpracování díla bude zpracovatel průběžně informovat pořizovatele o pokračujících
pracích formou výrobních výborů (během zpracování územní studie musí být uskutečněny nejméně
dva výrobní výbory), které svolá pořizovatel nebo zpracovatel nejméně 15 dnů předem.
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11.2
·
·
·
·

11.3
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

11.4

Předané podklady a předchozí práce v území
Mapové podklady 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000
Územní plán SÚ hl. m. Prahy včetně změn 1 : 10 000
Vydaná územní rozhodnutí
Průzkumy a rozbory územní studie

Provedení a adjustace
Zhotovitel předá pořizovateli dílo v digitální a tištěné podobě v šesti vyhotoveních.
Digitální zpracování se požaduje metodou GIS.
Výkresy budou složeny na formát A3, každý výtisk bude odevzdán samostatně, v tuhých
deskách.
Výkresová a textová část návrhu řešení bude opatřena podpisem oprávněné osoby
a příslušným autorizačním razítkem.
Skladba výkresů technického vybavení nevylučuje možnost slučování některých druhů
výkresů za předpokladu, že nebude porušena jejich vypovídající schopnost. Sloučení
výkresů musí být předem odsouhlaseno pořizovatelem na výrobních výborech.
Případná jiná úprava výkresové nebo textové části územní studie musí být oběma stranami
předem dohodnuta.
Veškeré výkresy budou zpracovány na platném polohopisu a výškopisu katastrálních map
doplněných o současný stav.
Budou zohledněna vydaná platná územní rozhodnutí.
Výkresy se požaduje zpracovat barevně.
Ve všech výkresech se požaduje odlišit stávající stav a návrh.
V navrhovaném řešení musí být respektována platná legislativa včetně všech obecně
závazných vyhlášek platných pro území hl. m. Prahy.

Obsah a forma územní studie

Textová část
Textová část musí obsahovat popis navrženého řešení dle jednotlivých kapitol zadání.
Grafická část
Doposud obvyklé požadované výkresy a další grafické přílohy:
1. Výkres limitů využití území
2. Problémový výkres
3. Schválený územní plán – výřez
4. Širší vztahy
5. Současný stav území
6. Majetkoprávní vztahy k pozemkům
7. Majetkoprávní vztahy k objektům
8. Výkres se zákresem nemovitostí, které by měly podléhat vyvlastňovacímu
řízení (včetně druhu vyvlastňovacího řízení, tj. odnětí nebo omezení
vlastnického práva k nemovitosti)
9. Návrh funkčního využití území
10. Komplexní urbanistický návrh
11. Návrh plošných a prostorových regulativů
12. Panoramatické pohledy, zákresy do fotografií, axonometrie
13. Situace širších dopravních vztahů
14. Výkres dopravního řešení
15. Podélné profily všech nově navrhovaných komunikací
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1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 10 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000

1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 1 000
Bez měřítka
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000/200
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Charakteristické příčné řezy komunikací
Detailní řešení vybraných nově navrhovaných křižovatek
Kartogram současného a výhledového zatížení automobilovou dopravou
Širší vztahy technického vybavení
Vodní hospodářství
Energetika
Telekomunikace
Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací
Etapizace výstavby včetně prvků podmiňujících změny v území
Inženýrsko-geologické poměry
Klima, ovzduší
Hluk
Odpady
Zeleň
Detaily zeleně
Vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na ZPF

1 : 200
Dle potřeby
Bez měřítka
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 2 000
1 : 1 000
1 : 5 000

Opakování výkresů z rozboru stavu území (např. výkresy 6 a 7) je zbytečné. Naopak znovuuvedení
problémového výkresu (výkres č. 2) a současného stavu území (výkres č. 5) je vhodné pro rychlou
orientaci v území. S ohledem na neopodstatněnost některých kapitol textové části v návrhu studie
je vhodné vyloučit i jim odpovídající výkresy (výkres č. 26). Celkově by měl být požadovaný rozsah
územní studie oproti stávající praxi redukován.

18.2 Přehled kapitol typického zadání územní studie
1.

Úvodní údaje

2.

Vymezení řešeného území a širších vztahů

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Požadavky a důvody pořízení studie, stanovení cílů řešení
Hlavní cíle studie
Požadavky vyplývající z platné územně plánovací dokumentace
Požadavky vyplývající ze širších vztahů
Požadavky vyplývající z demografických a sociálních výhledů

4.
4.1
4.2

4.4
4.5

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání
Urbanistická koncepce
Funkční využití
Bydlení
Ostatní nebytové funkce
Veřejné vybavení
Sport a rekreace
Plošné a prostorové uspořádání
Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území v zastavitelném území
Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání území v nezastavitelném území
Zeleň
Zemědělský půdní fond

5.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

4.3
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6.
6.1

6.2

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Doprava
Všeobecné podmínky
Komunikace
Doprava v klidu
Městská hromadná doprava
Železniční doprava
Letecká doprava
Cyklistická doprava
Pěší doprava
Ostatní zařízení dopravy
Významné zdroje a cíle dopravy
Ochranná pásma
Technické vybavení
Zásobování vodou
Odvodnění
Vodní toky
Energetika
Zásobování teplem
Zásobování zemním plynem
Zásobování elektrickou energií
Telekomunikace

7.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby a opatření

8.

Požadavky na asanace

9.
9.1
9.2
9.3

Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Civilní ochrana
Majetkoprávní vztahy a ekonomie
Ekonomické vyhodnocení řešení územní studie

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Požadavky na posuzování vlivů na životní prostředí
Geologie
Radonový index
Příroda, krajina, ÚSES
Odpady a staré zátěže
Klima
Kvalita ovzduší
Hlukové poměry

11.
11.1
11.2
11.3
11.4

Požadavky na uspořádání obsahu územní studie
Průběh zpracování územní studie
Předané podklady a předchozí práce v území
Provedení a adjustace
Obsah a forma územní studie
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19. OBVYKLÝ OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE V PRAZE
Tato příloha obsahuje analýzu obvyklého obsahu územní, respektive urbanistické studie (US)
v Praze, doplněnou komentáři autora k tomuto obsahu. Je podkladem pro stanovení doporučené
osnovy územní studie navržené v kapitolách 14.3 a 15.3 disertační práce. Stanovení typického
obsahu územní studie vychází z analýzy čtyř urbanistických studií zpracovaných pro různá území
v Praze: US Smíchov - jih, US Vinoř, US Hradčanská a US Nové Dvory v Praze 4. Důraz byl
kladen na to, aby každá z analyzovaných studií byla zpracována jiným autorem (VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o., Architektonické studio Hysek s.r.o., A+R SYSTEM s.r.o.
architektonická kancelář, UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. - Ing. arch. Jaromír Myška),
území se nacházelo v jiné části Prahy (subcentrum, severovýchodní okraj - do roku 1976
samostatná obec, centrální část, nezastavěné území v sídlištní zástavbě), týkala se řešení jiného typu
území, urbanistické struktury i řešeného problému (transformační plochy + bloková zástavba,
vesnická zástavba a rodinné domy + průmyslové areály + rozvojová území, dostavba blokové
struktury ovlivněná dopravními stavbami, budoucí centrum nadmístního významu kolem stanice
metra včetně území pro sportovní areál), snaha byla i o postihnutí různě velkých řešených území
(192 ha, 267 ha, 20 ha, 29 ha). Především s velikostí řešeného území souvisí i zvolené měřítko
hlavních výkresů (1 : 1000 a 1 : 2000) a vlastní podrobnost zpracovaného materiálu (od konkrétního
návrhu objektů až po koncepční řešení území). Tyto podmínky byly motivovány snahou
o maximálně obecnou analýzu bez zatížení konkrétními specifiky lokality, které je však vždy nutno
do zadání a zejména do zpracování územní studie promítnout. Zkreslujícím faktorem je skutečnost,
že zadání všech US je zpracováno dle stejné metodiky (viz přílohy 17 a 18), jelikož všechny US
mají stejného objednatele – hlavní město Prahu. Jistá uniformita zadání je potlačena různorodostí
řešených problémů i různorodostí typů území.
Popsán je obvyklý obsah průzkumů a rozborů, návrhu a čistopisu studie. Obvyklý obsah konceptu
studie chybí, jelikož koncept je zpracováván pouze zřídka. Příloha tedy popisuje stávající stav,
nikoliv návrh, jaký by měl být obsah jednotlivých fází územní studie. Pro návrh struktury obsahu
budoucích územních studií jsem analýzu stávajícího stavu doplnil svými komentáři ke smyslu
a využitelnosti jednotlivých obvykle zpracovávaných částí územní studie.
Normálním typem písma jsou popisovány jednotlivé části studií, kurzívou mé komentáře k dané
části. Tučně jsou uváděny názvy kapitol či hlavních částí textu. Podtržené jsou názvy subkapitol
nebo výkresy vložené do textu či samostatné. Pro jednodušší orientaci v textu je číslování
jednotlivých kapitol nezávislé na celkovém systému číslování příloh.
V následující příloze 20. Tabulky porovnání územních studií je dokumentováno porovnání obsahu
všech čtyř analyzovaných studií formou tabulek.

280

19. Obvyklý obsah územní studie v Praze

19.1 Průzkumy a rozbory
0.

ÚVOD

Na začátku textové zprávy bývá zařazen obsah textové i grafické části územní studie. V úvodu
bývají popsány důvody pořízení územní studie. Uvedeny mohou být právní předpisy, podle nichž
jsou průzkumy a rozbory (P+R) zpracovány.

0.1

Řešené území

Popsána bývá poloha řešeného území a jeho rozloha, uvedeny bývají hranice řešeného území
(nejčastěji místopisnými názvy a ulicemi, které ho ohraničují). Uvedena bývá rozloha řešeného
území a území širších vztahů. Vyjmenovány jsou obvykle kromě katastrů i urbanistické obvody
zasahující do řešeného území.
Bývá vložen výkres Vymezení řešeného území, případně výkres Poloha řešeného území v rámci
hl. m. Prahy.
Nejnázornější je znázornění vymezení řešeného území do ortofotomapy, která jasně a přehledně
vypovídá o charakteru území.
Obvykle bývá zařazen i výkres Vymezení urbanistických obvodů v řešeném území.
Tento výkres má význam, pouze pokud se na něj dále odkazují např. bilance počtu obyvatel.
Tyto bilance však nemusí vždy vycházet z urbanistických obvodů, protože ty se často neshodují
s vymezením řešeného území. Bilance obyvatel mohou být zpracovány např. po blocích a pak výkres
vymezení urbanistických obvodů nemá smysl zpracovávat.
Zmíněno a v grafické příloze znázorněno může být Rozčlenění území v rámci územní studie
na části pro jednodušší orientaci.
Jasné popsání a zejména grafické znázornění rozčlenění území je vhodné, při dalším popisu jsou
pak jednotlivé lokality jasně vymezeny.

0.2

Požadavky vyplývající ze zadání

V úvodu textové zprávy bývají zmíněny požadavky na zpracování studie vyplývající ze zadání.
Cílem je obvykle prověření nového funkčního a prostorového rozvržení území včetně dopravního
řešení a stanovení regulativů při respektování poměrů funkcí dle Územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy. Zmíněny bývají metodické zásady zpracování včetně vzorů legend výkresů.
Doslovné uvedení zadání studie včetně požadavků na rozsah a obsah dokumentace a dalších
formálních požadavků je zbytečné, vhodnější je zařadit ho jako přílohu.

1.

URBANISTICKÁ ČÁST

1.1

Podklady pro zpracování průzkumů a rozborů,
předchozí územně plánovací dokumentace a podklady

Kromě předchozích územně plánovacích dokumentací, podkladů a dalších studií bývají popsány
veškeré podklady použité při zpracování P+R, zejména mapové podklady, ortofotomapa, přehled
(tabulka a mapa) vydaných územních rozhodnutí předaný pořizovatelem a výpis z katastru
nemovitostí.
Územně plánovací dokumentace (ÚPD):
· Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn HMP)
· Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
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Územně plánovací podklady (ÚPP)
· Zejména předchozí urbanistické a územní studie
Další studie zpracované pro dané území
· Předchozí územní plány
· Ověřovací studie a zastavovací studie jednotlivých částí řešeného území
· Dokumentace k ÚŘ staveb v řešeném území, srovnávací studie, studie souborů staveb
Podklady pro zpracování US předávané obvykle pořizovatelem:
· Kopie digitální referenční mapy Prahy a digitálního výškopisu
· Kopie digitální ortofotomapy
· Přehled územních rozhodnutí (včetně grafického znázornění)
· Kopie souborů písemného operátu katastru nemovitostí – evidence parcel a vlastníků
· Údaje z oblasti životního prostředí
· Generel a návrh ÚSES
· BPEJ v digitální formě
· Současný stav využití území
· Návrh ochranných pásem
· Sčítání lidu, domů a bytů (Český statistický úřad)
· Analýzy regenerace pražských panelových sídlišť (Útvar rozvoje hl. m. Prahy)
· Dopravní zátěže komunikací
Ke zpracování US bývají použity i další podklady, např.:
· Historiografické publikace
· Další odborné publikace
Popis předchozích dokumentací by měl být součástí všech průzkumů stavu území. Zhodnocen by měl
být zejména jejich význam a odkaz pro současné řešení. Neznalost předchozích prověření území
často vede k opakovanému zkoumání již odmítnutých či naopak ověřených řešení. Pokud nejsou
dostupné žádné dřívější územně plánovací podklady, je třeba tuto skutečnost zmínit.

1.2

Urbanistický vývoj území

Zpracován bývá popis vývoje území se zaměřením na jednotlivé stavební etapy, mnohdy od dob
pravěkých až po současnost. Popsány mohou být i význačné stavební celky a historické budovy
v území. Zvláštní pozornost bývá věnována železniční a městské hromadné dopravě.
Vývoj území bývá dokladován kopiemi historických map, případně historickými vyobrazeními
a fotografiemi.
Zmapování historického vývoje území by mělo být vždy součástí rozboru stavu území územní studie,
jelikož návrh musí na stávající vývoj území reagovat, případně reflektovat staré stopy v území. Míra
podrobnosti by měla odpovídat potřebám pro návrh US, materiál nemusí suplovat publikaci
zabývající se historickým vývojem daného území. Významným podkladem jsou územně analytické
podklady, podrobněji viz Příloha 21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy
pro územní studii této práce. Velmi názorný je průmět historických map do aktuálního polohopisu.

1.3

Památková ochrana, seznam nemovitých kulturních památek

Zpracován bývá seznam památkově chráněných objektů a dále objektů, které nejsou chráněné,
ale mají nespornou architektonickou, urbanistickou nebo historickou hodnotu. Jednotlivé objekty
bývají stručně popsány, eventuálně doplněny historickými či současnými fotografiemi. Uvedeny
musí být i podmínky pro novostavby a rekonstrukce v rámci případné památkové rezervace či zóny,
pokud tato do území zasahuje. Zmíněna bývá i archeologická lokalita. Výjimečně jsou v kapitole
přepsána i stanoviska příslušných orgánů památkové péče s požadavky na řešené území.
Popsané objekty bývají zaznamenány do mapy.
Tyto údaje by měly být součástí každé US, protože jsou jasným limitem návrhu a mohou znamenat
i inspiraci pro řešení území. Významným zdrojem pro zpracování jsou UAP hl. m. Prahy,
viz Příloha 21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii.
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Podrobný popis objektů je zbytečné v územní studii uvádět. Velmi názorný je zákres objektů
do mapy s rozdělením na objekty památkově chráněné a objekty historicky hodnotné. Vhodné
je i doplnění historických či současných fotografií objektů včetně datace. I když v řešeném území
nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky ani jiné významné objekty, je třeba toto
v dokumentaci uvést. Doplnění o stanovisko příslušného orgánu památkové péče je vhodné.

1.4

Seznam vydaných územních rozhodnutí

Vydaná územní rozhodnutí bývají zpracována do tabulky a zanesena do výkresu. K územním
rozhodnutím bývají obvykle přiřazeny i stavební uzávěry.

1.5

Popis aktuálních záměrů

Popsány bývají jednotlivé známé významnější záměry v území.
Zjištění nejaktuálnější situace v území by mělo být vždy součástí rozboru stavu území. Podrobný
popis záměrů není nutný, nezbytný je však zákres do mapy. Podklady obsažené v UAP hl. m. Prahy
(viz příloha 21.12 této práce) je třeba aktualizovat.

1.6

Širší vztahy

V rámci širších vztahů bývají popsány prostorové podmínky území, zejména jeho terénní utváření
a poloha v krajině, krajinný rámec. V odůvodněných případech bývají popsány i okolní čtvrtě, sídla
či sídelní celky. Zmíněn bývá i význam území v rámci města. Z urbanistických vazeb bývá
pozornost věnována hlavním trasám procházejícím územím, návaznosti na okolní zástavbu,
bariérám a potřebě nových propojení. Ze širších dopravních vztahů bývají uvedeny hlavní
komunikace stávající i navrhované (dle ÚPn HMP), zmíněno by mělo být i metro a tramvajové
tratě. Popsány bývají někdy i širší vztahy technické infrastruktury. V rámci vztahů k systému zeleně
a krajiny a s ohledem na širší rekreační zázemí bývají uvedeny vodní toky a významné masivy
zeleně. Širší vztahy území jsou často dokladovány na kopii platného ÚPn HMP.
Popis širších vztahů je nutnou součástí každé US, měl by se zaměřit na nejdůležitější vstupy
do území a nadřazené skutečnosti ovlivňující lokalitu. Širší vazby dopravní a vazby technického
vybavení mohou být zmíněny v příslušných profesních kapitolách.

1.7

Kompoziční rozbor řešeného území

Zmíněn bývá charakter řešeného území z hlediska krajinného rázu, jeho přírodní zázemí, okolní
útvary jak přírodní, tak i sídelní, bývá určen druh převládající zástavby, historické i současné
stavební dominanty, původní zástavba. Vyzdvihnuty mohou být hlavní kvality oblasti (prostorové
členění, kompozice, zónování) a zdůrazněna hlavní negativa.
Výjimečně bývá proveden i rozbor prostorového vnímání jednotlivých částí lokality a analýza
viditelnosti území z významných stanovišť. Zmíněny bývají průhledy, dominanty či výrazně
založené kompoziční principy. Uvedeny bývají základní prostorové závady v území, např. přímý
kontakt různých druhů zástavby o rozdílné výšce a jejich umístění bez ohledu na kompoziční vazby.
Uvedené skutečnosti bývají zaznamenány ve výkresu Prostorové a kompoziční vztahy
(včetně zohlednění a zakreslení širšího území). Kromě dílčích výkresů pak může být zpracován
i výkres Komplexní urbanistický rozbor.
Kapitola může být uvedena samostatně, může však být sloučena i s kapitolou Urbanistický rozbor.

1.8

Urbanistický rozbor

Popis stavu urbanistické struktury území bývá proveden po jednotlivých celcích zástavby
s uvedením jejich charakteru, typu zástavby, popsán může být i stavební stav objektů. Vypsány
mohou být taktéž orientačně významná místa (provozovny, areály apod.).
Z pojmenovaných skutečností vychází výkres Urbanistický rozbor.
Urbanistický rozbor by měl podat základní informace o řešeném území a stát se nejdůležitějším
podkladem pro zpracování návrhu.
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1.9

Vyhodnocení současného využití území

Území je někdy rozděleno na plochy stabilizované, plochy k přestavbě a regeneraci a na nevhodně
využívané a devastované plochy určené k novému rozvoji. Pro jednotlivé kategorie jsou
pak popsány stavební celky i plochy zeleně, které do nich spadají.
Popis stávajícího stavu formou rozdělení území do těchto kategorií je možný, za vhodnější však
považuji zahrnutí této problematiky do vlastního urbanistického rozboru a zejména do kapitoly
Rozvojové možnosti a strategie rozvoje.

1.10 Funkční uspořádání
Stručně bývá zhodnocen funkční charakter území.
Obyvatelstvo a bytový fond
Uveden bývá počet obyvatel a pracovních příležitostí, buď na základě údajů Českého statistického
úřadu, nebo zjištěný odhadem na základě počtu domů a bytů. Někdy bývá zmíněn počet obyvatel
a bytů v dřívější době a popsán, případně i graficky znázorněn, vývoj obyvatelstva, většinou však
nebývá vztažen na řešené území. Bilancovány mohou být jednotlivé urbanistické obvody s určením
jejich podílu na rozloze řešeného území, další skutečnosti však z bilance obvykle nejsou odvozeny.
Uvedení této kapitoly ve většině případů nemá význam, vhodné je její zařazení v případě území,
které je zasaženo výrazným přílivem či odlivem obyvatelstva. Počet obyvatel a další nutné
skutečnosti lze uvést v kapitole bydlení.
Stanovení rozsahu a potřeb spádového území
Uvedena bývá spádová oblast řešeného území. V této oblasti je pak zjištěn počet obyvatel
a pracovních příležitostí stávající a předpokládaný. Na základě analýzy širšího okolí bývá odhadnut
nutný počet pracovních příležitostí. Dle provedených analýz může být určena i potřeba a nutná
struktura zařízení veřejné vybavenosti.
Tato kapitola je uváděna zřídkakdy. Prováděné analýzy jsou velmi komplexní, a přestože často
pracují s odhadovanými kapacitami, podávají jasné výsledky potřeby kapacit jednotlivých funkcí
i požadavky na situování konkrétních zařízení vybavenosti. Tento přístup lze doporučit
k následování při úvahách o hledání náplně zejména významných lokálních center.
Bydlení
Bývá uveden počet obyvatel, domů a bytů a převažující typ obydlí. Bývá zmíněno, kde v území
se funkce bydlení nachází a tento popis může být doplněn přehlednou mapou. V tabulce bývá
představena bilance a vývoj počtu obyvatel (dle urbanistických obvodů) za posledních obvykle
10 let. Dle sčítání bytů, domů a lidí může být popsáno složení domácností i stáří bytového fondu
a vyhodnocen podíl obyvatelstva v produktivním věku vůči průměru v rámci Prahy.
Školství
Bývá zpracován výčet škol s uvedením jejich kapacity, vybavenosti, zaměření a dalších aktivit.
Potřeba nových zařízení je někdy konzultována s příslušnými dotčenými orgány, uvedeny jsou pak
zápisy z těchto jednání doplněné komentáři zpracovatele studie.
Školy bývají přehledně zobrazeny v mapě.
Zdravotnictví a sociální péče
Uveden bývá výpis jednotlivých zařízení, včetně zmínky o odborných pracovištích provozovaných
v rámci zařízení. Jednotlivá zařízení bývají přehledně zobrazena v mapě.
Administrativa a správa
Bývají popsána hlavní zařízení v řešeném území s rozdělením na správu a komerční administrativu.
Výjimečně bývají uvedeny počty zaměstnanců a podlažní plochy jednotlivých objektů.
Jednotlivá zařízení bývají přehledně zobrazena v mapě.
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Obchod a služby
Bývá provedena inventarizace větších stávajících obchodů, služeb či zařízení veřejného stravování
v území. Výjimečně bývá doplněna tabulka s uvedením celkové plochy areálu, zastavěné plochy,
počtu podlaží, podlažní plochy a kapacity. Výjimečně je ve spádovém území zhodnocena
dostatečnost ploch obchodní vybavenosti a na základě této analýzy je navržena pro řešené území
kapacita obchodních ploch i typ zařízení.
Jednotlivé provozovny bývají přehledně zobrazeny v mapě.
Výroba a sklady
Bývají uvedeny hlavní areály a podniky působící v řešeném území, popsán může být i stav
a případně i vývoj těchto areálů včetně zmínění významných objektů. V tabulce bývá vyjádřena
jejich celková plocha.
Jednotlivá zařízení bývají přehledně zobrazena v mapě.
Zemědělství, lesní hospodářství
Pokud se v řešeném území vyskytuje, může být zemědělství zmíněno a zhodnocena jeho
perspektivnost v dané lokalitě. Obvykle bývá provedena bilance kultur pozemků dle Katastru
nemovitostí (KN) v řešeném území (orná půda, trvalé travní porosty, ovocné sady, zahrady, lesy,
zeleň v zástavbě). Častěji je tato kapitola součástí oddílu Životní prostředí.
Využití pozemků dle KN bývá znázorněno ve výkresu.
Sport a rekreace
Bývají popsána hlavní zařízení v řešeném území, zařazena může být i tabulka s uvedením celkové
plochy areálu, plochy hřiště, zastavěné plochy a podlažní plochy. Výjimečně bývají uvedeny
i závěry konzultace na odboru kultury a tělovýchovy příslušné MČ.
Plochy sportu a rekreace mohou být přehledně zobrazeny v mapě.
Zeleň
Bývají popsány stávající prvky zeleně a parky v území, aleje a stromořadí, hřbitovy i systém zeleně
vnitroblokové a vnitroareálové, případně i zeleň zahrad rodinných domů. Bývá popsán význam
zeleně pro kompoziční a prostorové uspořádání území. Zmíněna bývá i přístupnost zeleně.
Systém zeleně bývá znázorněn v mapě, případně bývá zpracován výkres Současný stav zeleně
a Krajina a zeleň.
Technická vybavenost
Někdy bývají popsány objekty technické vybavenosti vyskytující se v řešeném území.
Tento popis by se měl objevit pouze v části technické vybavení.
Stavební program (náplň) řešeného území
Výjimečně jsou v tabulce interpretovány výsledky zjišťování potřeb umístění jednotlivých funkcí
v řešeném území s doporučením, jakou funkci a v jaké kapacitě je vhodné v území navrhnout.
Tato analýza je velmi vhodná, podává jasnou informaci o potřebách území a je jednoznačným
vstupem pro návrh US.
Zpracován bývá výkres Stávajícího funkčního využití území dle metodiky legendy ÚPn HMP.
V rámci rozboru stavu území jsou nejcennější grafická znázornění rozložení jednotlivých funkcí
v území. Rovněž je vhodné na základě bilancí provést rozvahu potřeby jednotlivých funkcí a potřeby
doplnění zařízení na základě předpokládaného rozvoje lokality, respektive vyhodnocení nedostatku
zařízení po jednotlivých funkčních složkách. Podrobný popis jednotlivých zařízení většinou není
pro zpracování konceptu ani návrhu studie potřebný.
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1.11 Podmínky vyplývající z územního plánu
Někdy jsou vyčleněny do zvláštní kapitoly funkční i prostorové regulace dané Územním plánem
sídelního útvaru hl. m. Prahy. Zpracována bývá tabulka funkčních ploch s uvedením výměry celé
funkční plochy i její části v řešeném území a podílu jednotlivých typů využití území na rozloze
řešeného území. Uvedena bývá i tabulka míry využití území s vysvětlením regulativů.
Zpracován bývá výkres funkčních ploch s uvedením regulativů a rozlohy jednotlivých ploch
v rámci řešeného území.
Uvedení vstupních podmínek vyplývajících z ÚPn HMP je velmi vhodné, lze je zařadit jako
samostatnou kapitolu nebo v rámci kapitol Funkční uspořádání a Bilance a kapacity území.
Opakování částí Metodického pokynu územnímu plánu je zbytečné, postačující je odkaz na tento
dokument. Kompatibilita této části studie s metodikou územního plánu by měla být samozřejmostí.

1.12 Bilance a kapacity území
Provedena může být bilance stávajícího stavu území na základě výkresu stavu dle legendy
územního plánu. Pro rozvojová území bývá zpracována bilance dle ÚPn HMP s vyjádřením
kapacity území v m2 hrubé podlažní plochy (HPP) po jednotlivých oblastech.
Uvedení stávajících i předpokládaných kapacit území je velice vhodné.

1.13 Rozvojové možnosti a strategie rozvoje
Hlavní rozvojové prostory
Pro tyto prostory bývá uvedena jejich základní charakteristika, rozloha, vhodné funkční využití,
návrh typu urbanistické struktury, rekapitulovány bývají základní podmínky pro hmotu zástavby
i dopravní obsluhu budoucí zástavby. Uvedeny bývají hlavní limity území a specifické požadavky,
zmíněny bývají i základní omezující faktory, např. stávající stavby a záměry, hluková zátěž
či nadřazené řady technického vybavení.
Strategie rozvoje bývá znázorněna ve výkresu Strategie rozvoje území, možnosti využití ploch
a jejich limity bývají znázorněny ve výkresu Rozvojových možností území.
Rozbor stavu území by měl obsahovat vytipování rozvojových lokalit, neměl by však v jejich návrhu
zacházet příliš daleko a suplovat tak další fázi zpracování územní studie. Vhodnější je více rozvést
doporučení a limity a syntetizovat poznatky z předcházejících kapitol.

1.14 VPS, Majetkoprávní vztahy, urbanistická ekonomie
Veřejně prospěšné stavby
Bývá uveden seznam veřejně prospěšných staveb (VPS) a jednotlivé položky bývají okomentovány
a znázorněny ve výkresu.
Veřejně prospěšné stavby jsou jedním ze základních limitů území a je třeba je při návrhu studie
respektovat, proto je jejich identifikace nutná. Postačí však výřez z výkresu územního plánu a výběr
příslušných VPS z tabulky v příloze jeho textové části.
Majetkoprávní vztahy
Většinou bývá zpracována tabulka všech pozemků v řešeném území s uvedením jejich rozlohy,
vlastníka území dle KN a zařazení vlastníka do kategorie vlastnictví. Z této tabulky mohou být
odvozeny další bilance, např. procentuelní podíl jednotlivých skupin vlastníků pozemků v území.
Struktura majetkoprávních vztahů bývá stručně okomentována.
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Vlastnictví pozemků dle jednotlivých kategorií bývá graficky znázorněno (barevně odlišeno)
ve výkresu v rozčlenění na následující kategorie:
· Česká republika
· Hl. m. Praha
· Vysoké školy, církve
· Právnické osoby
· Soukromé osoby
· Spoluvlastnictví více vlastníků různých kategorií
· Nezařazeno
· Nezjištěno
Zpracování majetkoprávních vztahů u územní studie je potřebné jakožto informace o stavu území.
Majetkoprávní vztahy by neměly být základním limitem návrhu, přesto je však třeba na ně brát
ohled. Nutnost předložení výpisu vlastnictví jednotlivých parcel by se měla odvíjet od míry
podobnosti US, většinou však postačí rozdělení do kategorií bez podrobného výpisu pozemků.
Podkladem mohou být územně analytické podklady, viz Příloha 21.9.
Ekonomický potenciál
Na základě cenové mapy bývají odhadnuty pravděpodobné ceny pozemků v dané lokalitě. Tyto
ceny mohou být porovnány s cenami ve srovnatelných lokalitách. Někdy jsou odhadnuty i možné
nájmy v administrativních a obchodních prostorech budovaných v řešeném území. Výjimečně jsou
sumarizovány podpůrné ekonomické nástroje (dotace) použitelné pro rozvoj území.
Komentář k cenové mapě může být výjimečně součástí územní studie, odhad budoucích nájmů
považuji za zavádějící. Celkově však dle mého názoru není nutné tuto kapitolu zpracovávat, autoři
obvykle nejsou pro tuto práci dostatečně profesně zdatní a i následné využití údajů je s ohledem
na časový odstup mezi tvorbou studie a realizací objektů v řešeném území sporné.

1.15 Fotografie
Stávající stav bývá dokumentován na fotografiích včetně fotografií panoramatických. Pro lepší
přehlednost území jsou někdy navíc zařazeny i nadhledové (letecké) fotografie.
Stanoviště a směr jednotlivých snímků bývají vyznačeny ve výkresu.
Fotografie představují značně vypovídající a srozumitelnou prezentaci území a jeho charakteru,
proto by jich měla územní studie obsahovat odpovídající množství. Větší počet fotografií je možno
odevzdat na záznamovém médiu a netisknout je ve zprávě. Nutností je vyznačení stanovišť
fotografií, popis jednotlivých snímků a datum jejich pořízení (stačí i EXIF informace). Takové
fotografie pak mají i historickou hodnotu.
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2.

DOPRAVA

Z dopravního hlediska bývá zhodnocena stávající komunikační síť včetně zatřídění jednotlivých
komunikací. Popsány bývají i známé záměry budování dopravních staveb. Vyhodnoceny jsou vždy
dopravní zátěže předané zadavatelem.

2.1

Širší vztahy

Popsána bývá dopravní síť v širším okolí včetně intenzit automobilové dopravy znázorněných
i graficky. Zmíněny jsou hlavní dopravní tahy, nejvýznamnější komunikace, metro, tramvajové trati
a autobusové trasy i železnice. Uvedeny bývají předpokládané nadřazené dopravní stavby (městský
okruh, rychlodráha apod.) i potřebná nová propojení. Odhadnuty jsou výjimečně i zátěže
v křižovatkách.
Širší vztahy by se měly zaměřit zejména na nadřazené komunikace, které ovlivňují řešené území.
Popis zátěží křižovatek je v průzkumech a rozborech zbytečný.

2.2

Páteřní síť komunikací

Z dopravního hlediska bývá zhodnocena stávající komunikační síť (zejména sběrné komunikace)
a popsána problematická místa a křižovatky. Někdy jsou uvedeny i problémy jako špatný povrch
a odvodnění komunikací. Výjimečně je zmíněna doba vzniku a vývoj trasy či historie jména.
Veškeré významné komunikace bývají zhodnoceny v tabulce po kategoriích: název ulice, úsek,
funkční třída komunikace, uliční šířka, někdy i osvětlení, povrch, chodník, odvodnění, stav
povrchu.
Někdy jsou na základě průzkumu i v této kapitole v tabulce i schématu uvedeny údaje o zatížení
komunikací v řešeném území i přilehlém okolí. Tyto hodnoty jsou pak porovnány s předpokladem
při naplnění územního plánu.
Podstatnější je funkční zatřídění komunikací a jejich zátěž; osvětlení, povrch ani odvodnění
komunikací není předmětem US, stejně tak údaje o vzniku komunikací by neměly být uváděny.
Pokud jde o závažné skutečnosti inspirující návrh, je vhodné je uvést v kapitole Urbanistický vývoj
území. Vhodným podkladem jsou územně analytické podklady, viz Příloha 21.5 této práce.

2.3

Významné zdroje a cíle dopravy

Uvedeny bývají významné zdroje a cíle dopravy (např. nákupní střediska, sklady a překladiště)
a zdroje nárazové dopravy (stadiony, kulturní zařízení, výstaviště apod.).

2.4

Výhledové záměry ovlivňující dopravní řešení

Zmíněny bývají záměry ovlivňující zásadním způsobem dopravní situaci řešeného území (výstavba
silničního okruhu, skladové či velké prodejní areály, vybudování trasy metra či tramvaje apod.)

2.5

Ostatní zařízení dopravy

Vyjmenovány bývají stávající autobazary, opravny aut, ČSPH, myčky, depa, požární zbrojnice atd.
Tato zařízení většinou zásadním způsobem neovlivní návrh US, není třeba je zmiňovat.

2.6

Nehodovost

Někdy je vyhodnocena nehodovost na komunikacích s uvedením problematické křižovatky
a statistiky nehod.
Statistika nehodovosti by neměla být předmětem územní studie.
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2.7

Doprava v klidu

Provedena bývá bilance stávající potřeby dopravy v klidu, která je porovnána s aktuálním počtem
parkovacích míst. Pro jednotlivé lokality bývá vypočítán deficit parkovacích kapacit a vyjádřen
v tabulce. Pokud se v řešeném území vyskytuje či uvažuje se zřízením záchytného parkoviště P+R,
je uvedena jeho kapacita.
Ocitována je někdy i část vyhlášky č. 26/1999 Sb. HMP určující počet parkovacích míst.
Bilance dopravy v klidu je užitečným podkladem pro návrh a je vhodné ji zpracovat.

2.8

Pěší a cyklistické trasy

Bývá popsán stávající stav, důležité nástupy a upozorněno na problematická místa, zmíněny bývají
předpokládané cyklistické trasy dle územního plánu.

2.9

MHD

Bývají popsány stávající tratě metra a tramvají a linky regionálních i městských autobusů, zmíněna
bývají autobusová nádraží či smyčky tramvaje. Naznačen může být výhledový stav dle ÚPn HMP
včetně předpokládaných změn linkování. Někdy bývá uveden interval a počet spojů za den, pro
jednotlivé zastávky a úseky komunikací občas bývá proveden odhad počtu projíždějících vozidel
MHD. Zmíněny jsou výjimečně i hlavní závady: chybějící chodník, přechody, zásah do křižovatky
atd. Výjimečně je pro jednotlivé linky uvedena i trasa, délka jízdy a doba platnosti jízdního řádu.
Cílem by mělo být zhodnocení dostatečnosti obsluhy území MHD a její kapacitní rezervy,
zpracování kapitoly do značné podrobnosti (počet spojů, trasa) nemá význam. Naopak je vhodné
zdůraznit rozvojové záměry MHD v území.

2.10 Železniční doprava
Obvykle jsou popsány směry železniční dopravy, četnost jízd, počet nákladních vlaků a někdy
i počet odstavených souprav. Známé záměry rozvoje železniční dopravy bývají dokumentovány
grafickými návrhy přestavby železniční sítě či konkrétních objektů.

2.11 Lodní doprava
Studie někdy obsahuje popis vodní cesty a funkcí eventuálního přístavu (ochranná, obchodní,
rekreační a sportovní).

2.12 Letecká doprava
Pokud je jí území ovlivněno, bývá upozorněno na ochranné pásmo s výškovým omezením letiště.

2.13 Dopravní závady
Identifikovány bývají systémové závady (např. úrovňový železniční přejezd), přetížení komunikací
či nedostatečná šířka.

2.14 Ochranná pásma a dopravní značení
Ochranná pásma komunikací a dráhy dle zákona bývají uvedena v tabulce a vyznačena ve výkresu.
Stávající stav dopravní infrastruktury je vždy znázorněn na výkresu Doprava, někdy je však
dopravní problematika zařazena i ve výkresu Urbanistický rozbor. Zpracován obvykle bývá i výkres
širších dopravních vztahů. Výjimečně bývá zařazen i výkres trasy linek hromadné dopravy.
Popis dopravní infrastruktury včetně uvedení rozvojových záměrů je pro návrh US klíčový a proto
by měl být stávající stav zmapován na dostatečné úrovni. Uvádění kapitol týkajících se druhů
dopravy, které se v území nevyskytují, je zbytečné. Stejně tak za zbytečné považuji uvádění četnosti
spojů, protože územní studie linkování většinou neřeší.
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3.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Zpracován bývá výkres širších vztahů technického vybavení.

3.1

Vodní toky

Uvádí se stávající vodoteče v území. Popsána bývá jejich trasa, délka, rozsah (plocha) povodí,
kvalita vody, tvar a stav koryta, hydrologické údaje a informace o čistotě toku a zhodnocena bývá
i kapacita toku. Výkres obvykle zpracován není.
Dle mého názoru shánění údajů o parametrech vodních toků zbytečně projektanta zatěžuje,
pro zpracování územní studie mají tato data malý užitek.

3.2

Protipovodňová ochrana

V samostatné kapitole někdy bývá uveden stávající stav protipovodňové ochrany a vytipována slabá
místa systému. Stanoven bývá průtok a výšky hladiny velkých vod.
Ve výkresu bývá zakreslen rozsah záplavového území a jeho rozdělení do kategorií.
Pokud se lokalita nachází v zátopovém území, je třeba protipovodňová opatření i jednotlivé
kategorie zátopového území zmapovat. Jde o jasný limit návrhu územní studie, kterému je třeba
věnovat pozornost.

3.3

Zásobování vodou

Bývají posouzeny stávající zdroje, hlavní řady včetně materiálu, profilu potrubí a doby výstavby.
Uvedena bývají vodárenská pásma i vodojemy včetně objemů a hladin, ze kterých je území
zásobováno. Vypočtena bývá stávající potřeba vody, někdy je konstatována dostatečnost
i pro výhledovou zástavbu.
Stávající stav vodovodní sítě bývá znázorněn ve výkresu.

3.4

Odkanalizování

V rámci průzkumů a rozborů bývá zpracován popis systému odvodnění (jednotná či oddílná síť),
stávajících sběračů a nádrží včetně uvedení jejich parametrů, profilů, stáří a materiálu či nutnosti
přečerpávání. Identifikovány mohou být řady, do kterých bude nová zástavba svedena. Kapacita
stok bývá posouzena pro předpokládaný rozvoj území.
Stávající stav kanalizační sítě bývá znázorněn ve výkresu.

3.5

Zásobování plynem

Bývá popsána síť, hlavní řady (VTL) a zpracován seznam regulačních stanic včetně uvedení
výkonu. Konstatována bývá dostatečnost kapacity stávajících sítí pro předpokládaný rozvoj.
Ve výkresu bývají zakresleny hlavní sítě včetně regulačních stanic a dimenzí řadů. Stávající stav
zásobování teplem a plynem bývají často sloučeny do jednoho výkresu.

3.6

Zásobování teplem

Bývá popsán způsob vytápění území (zemní plyn, centrální zásobování teplem - CZT), zmíněny
bývají trasy napáječů. V tabulce mohou být identifikovány stávající kotelny s uvedením ulice a čísla
objektu, kde se nacházejí, provozovatele, výkonu, paliva a spotřeby.
Výkres bývá obvykle společný se zásobováním plynem.

3.7

Zásobování elektrickou energií

Řešen bývá nadřazený systém VVN, napájecí systém 22 kV a distribuční systém 22 kV, výjimečně
i kabely 1 kV. Bývá zakresleno schéma sítě 22kV a zpracován seznam trafostanic včetně uvedení
jejich výkonu, eventuálně jsou uvedeny i rozpínací stanice, transformovny či rozvodny.
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Bývá zhodnocena kapacita sítě a rezerva pro napojení dalších trafostanic. Zmíněno bývá i použití
elektrické energie (k vytápění apod.). Často je zařazen i popis systému veřejného osvětlení včetně
uvedení zapínacích bodů veřejného osvětlení. Zmíněny bývají kabely Dopravního podniku - metro,
elektrické dráhy a Českých drah. Stávající stav sítě bývá znázorněn ve výkresu,

3.8

Telekomunikace, přenos informací

Bývá popsán stávající stav telekomunikačních zařízení, uvedena spádová ATÚ a zařízení
jednotlivých provozovatelů. Popsány mohou být hlavní trasy kabelů vedených v kabelovodech.
Upozorněno bývá i na kabely dalších správců, vypsány jsou obvykle ulice, kudy procházejí.
Jednotlivá zařízení včetně vyznačení radioreléových paprsků bývají znázorněna ve výkresu.

3.9

Ochranná pásma technického vybavení

Pokud tyto údaje nejsou zařazeny v rámci jednotlivých kapitol, jsou vypsána veškerá ochranná
pásma všech druhů technického vybavení v samostatné kapitole často doplněné tabulkou.
Nejdůležitější je znázornění vedení sítí. Zpracování bilancí by mělo prokázat, zda jsou
předpokládané nárůsty kapacit v území obslužitelné ze stávající sítě, zda návrh bude vyžadovat
zřízení nových plošných zařízení technické infrastruktury a zejména zda je kapacita sítí limitem
pro rozvoj území. Podrobné výpočty je však možno nechat až do fáze případného rozpracování
územní studie. Další požadavky jako např. systém veřejného osvětlení či spádovost k ATÚ zbytečně
projektanta zatěžují a pro zpracování územní studie nemají význam.
Významným podkladem pro zpracování této části průzkumů a rozborů jsou územně analytické
podklady, odkud lze převzít velké množství údajů a obvykle i použít výřezy z výkresové části UAP,
viz Příloha 21.7 této práce.
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4.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1

Morfologie

Někdy je popsán charakter krajiny, terén, uvedena bývá nadmořská výška území, zmíněny masivy
zeleně, vodoteče, rybníky a zemědělská krajina. Obvykle je provedena bilance jednotlivých druhů
ploch v rámci katastru (orná půda, zahrady, lesní pozemky, zastavěné plochy…).
Údaje z této kapitoly opakují a rozvádí již dříve zmíněné skutečnosti. Postačující je zmínka
v urbanistické kapitole Širší vztahy a v urbanistickém a kompozičním rozboru.

4.2

Krajina

Na základě popisu jsou někdy navrženy již v rámci průzkumů a rozborů konkrétní návrhy na úpravu
krajiny a zeleně v řešeném území, např. propojení systému zeleně vložením zelených pásů.
V bodech bývají dány cíle, kterých by měl návrh územní studie dosáhnout z hlediska ekologické
stabilizace krajiny, odstranění bariér a podpory prostupnosti systému přírodních lokalit, podpory
využití volného času a krátkodobé rekreace a rozvíjení a zakládání místních identifikačních znaků.
Popis krajiny by byl postačující v urbanistické kapitole Širší vztahy. Naopak jasně a zřetelně
uvedené požadavky, které by měla územní studie řešit, jsou vhodné.

4.3

Geologie a hydrogeologie

Na základě archivních materiálů a místní prohlídky bývají posouzeny geologické podmínky území.
Inženýrsko-geologické zhodnocení je někdy provedeno na podkladě Podrobné inženýrskogeologické mapy Prahy zpracované v roce 1970 Ing. P. Klečkem z PÚDIS Praha. Posouzeny bývají
inženýrsko-geologické poměry zájmového území (základové poměry, klasifikace a zatřídění hornin
a zemin), bývá proveden popis hornin skalního podloží a pokryvných útvarů po jednotlivých
souvrstvích. Dle archivních podkladů může být uvedena hloubka vrstev. Geotechnické
charakteristiky hornin a zemin bývají rekapitulovány v tabulce.
Bývá konstatováno, zda se v území vyskytují ložiska nerostných surovin.
Uveden bývá režim podzemních vod, hloubka hladiny spodní vody, směr jejího proudění
či je upozorněno na její vysokou mineralizaci a agresivitu.
V inženýrsko-geologickém zhodnocení bývá území rozděleno na rajóny dle vhodnosti k zástavbě.
Zpracována je pak zejména dle únosnosti základových půd a hloubky hladiny podzemní vody
přehledná geologická mapa (rajónová mapa), kde jsou zhodnoceny jednotlivé oblasti z hlediska
vhodnosti k zástavbě.
Většina těchto údajů je pro US postradatelná, vlastní návrh nijak neovlivní a není nutné je uvádět.
Obvykle jsou pro územní studii postačující informace uvedené v územně analytických podkladech,
viz Příloha 21.3 této práce.

4.4

Radonové riziko

Bývá zhodnoceno radonové riziko v rámci řešeného území, většinou vycházející z Prognózní mapy
radonového rizika pro Prahu v měřítku 1 : 25 000.
Vzhledem k tomu, že radonový průzkum je ve většině stavebních řízení vyžadován a problematiku
lze řešit pomocí technických opatření, považuji jeho zpracování na obecné úrovni na základě málo
podrobných podkladů za zbytečné.

4.5

Zeleň

Stávající zeleň bývá vyhodnocena z hlediska kvality, popsány bývají jednotlivé oblasti a možnosti
začlenění do systému zeleně. Plochy zeleně bývají rozčleněny dle funkce v souladu s legendou
ÚPn HMP, tyto funkce mohou být podrobněji charakterizovány.
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Identifikovány a ve výkresu zaneseny jsou někdy i nejvýznamnější solitérní stromy v území, občas
je provedeno i jejich dendrologické zhodnocení včetně uvedení doporučených opatření. Doložen
bývá i seznam nalezených druhů rostlin a živočichů v území.
Zpracovány bývají výkresy Funkční členění ploch zeleně a Ochrana přírody a krajiny (ÚSES
a rozsáhlé plochy stávající zeleně).
Kapitola by měla být zařazena spíše v urbanistické části rozboru stavu území. Zjištění perspektivní
zeleně v území je vhodné, může se stát základem navrženého systému zeleně a ovlivnit tak návrh US.
Dendrologické zhodnocení a zejména inventarizace rostlin a živočichů v území je v rámci územní
studie zbytečná, je předmětem následujících projekčních stupňů.

4.6

Ochrana přírody a krajiny, územní systém ekologické stability

Zmapována bývají zvláště chráněná území přírody, přírodní parky a prvky ÚSES včetně popisu
biocenter a biokoridorů. Zmíněny mohou být chráněné lokality (přírodní památky včetně
ochranných pásem).
Zvláště chráněná území přírody a systém ÚSES bývá znázorněn buď v samostatném výkresu,
nebo jsou součástí výkresu zeleně.
Chráněné prvky zeleně a ÚSES, stejně tak jako stávající plochy zeleně, jsou v území jasným limitem
a proto je třeba jednotlivé prvky vyznačit ve výkresu. Podkladem mohou být UAP, viz Příloha 21.3.

4.7

Zemědělství a lesní hospodářství

Bývá zbilancován podíl zemědělské a lesní půdy v katastru a proveden výpočet na řešené území.
Vyjmenovány bývají plochy, které tvoří zemědělskou půdu. Výsledky jsou zpracovány v tabulce
s uvedením parcely, kultury (zahrada, orná půda), výměry, kódu BPEJ a třídy ochrany ZPF.
Na základě těchto údajů bývá někdy podrobně rozebrána kvalita zemědělské půdy podle kódu BPEJ
a třídy ochrany ZPF. Zmíněny jsou často i rozpory mezi údaji v katastru a skutečným stavem.
Ve výkresu bývá zakreslen rozsah jednotlivých BPEJ, které bývají ve zprávě podrobně popsány.
Kvalita zemědělské půdy je omezujícím faktorem, ovšem nemusí být limitem rozvoje obce.
Informace o ZPF a LPF je vhodná. Jako podklad lze plně využít UAP hl. m. Prahy.

4.8

Klima

Zpracována bývá analýza klimatických poměrů, která však vzhledem k hustotě měřících bodů
málokdy skutečně vypovídá o kvalitě klimatu v řešeném území. Uvedeny bývají teploty vzduchu,
vlhkost, vydatnost srážek, četnost větrů, výška sněhové pokrývky a další parametry. Přiložena bývá
i tabulka klimatologických dat.
Zpracování analýzy klimatu je zbytečné, na zpracování návrhu US nemají tyto skutečnosti žádný
vliv a lze je vynechat.

4.9

Ovzduší

Charakterizovány bývají rozptylové podmínky v území. V tabulce bývají zhodnoceny roční
průměrné koncentrace polétavého prachu, SO2, NOx, a CO. Někdy bývají uvedeny i hodnoty kvality
srážek, prašného spadu a imisních poměrů v rámci širšího území, protože pro řešené území nebývají
data k dispozici. Někdy je zpracováno vyhodnocení smogového varovného systému s poukazem
na polohu území v oblasti s regulací velkých stacionárních zdrojů. Uvedeny bývají povolené
koncentrace škodlivin v ovzduší.
Inventarizovány a v tabulce uvedeny bývají všechny zdroje znečištění ovzduší v území a jeho okolí
v kategorii REZZO I a II (někdy i REZZO III) s uvedením instalovaného výkonu, emisí tuhých
látek, SO2, NOx a CO.
Označeny bývají významné komunikace jakožto zdroj znečištění. Pomocí matematického modelu
bývá na základě zátěží zpracována rozptylová studie s vypočtením emisí (znečišťujících látek)
z mobilních zdrojů – komunikací. Výstupem rozptylové studie bývá grafické znázornění oblastí,
kde dochází k překročení hygienických limitů.
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Ve výkresu bývají zakresleny izočáry koncentrací znečišťujících látek se zdůrazněním vzdálenosti
izočáry jejich limitních koncentrací (nejčastěji NO2). Někdy bývá zpracován i Výkres ročních
průměrných koncentrací a maximálních krátkodobých koncentrací oxidů dusíku.
Charakteristika ovzduší v rámci širšího okolí je zbytečná, stejně tak jako uvádění kvality srážek.
Nutnost zpracování rozptylové studie by se měla odvíjet od konkrétního území, v některých
lokalitách může být významným podkladem pro návrh US. Nejdůležitější je odvození limitů
pro návrh, tj. zejména možnost umisťování citlivých funkcí v rámci lokality.

4.10 Hluk
Popsány a vyhodnoceny bývají významnější stacionární i mobilní zdroje hluku včetně případné
zátěže z leteckého provozu. Součástí dokumentace někdy bývá i výpis měření hluku na vybraných
stanovištích. Zmíněny bývají povolené hodnoty hlukových expozic.
Pro významné komunikace jsou někdy vypočítány ekvivalentní hladiny hluku a přehledně
vyjádřeny v tabulce i výkresu, kde jsou zakresleny jednotlivé izofony, nejčastěji izofony 60 dB
a 55 dB ve dne a 50 dB a 45 dB v noci. V grafické části bývají u stávajících objektů znázorněny
fasády, na kterých dochází k překročení povolených limitů.
Vyhodnocení hlukových poměrů v rámci rozboru stavu území považuji v mnoha případech
za prospěšné, jelikož hlukové poměry přímo ovlivňují funkční i hmotovou skladbu objektů v návrhu.
Mnohdy je však hluková zátěž, respektive její rozložení v území, evidentní a pro návrh studie
dostačující i bez zpracování hlukové studie

4.11 Odpady
Zpočátku kapitoly je někdy uvedena definice pojmu odpad a zmíněny bývají normy, které nakládání
s odpady upravují. Někdy bývá popsán svoz směsného i separovaného odpadu (popsána místa
sběrných hnízd odpadu), velkoobjemového odpadu i odpadu z průmyslu, stavebního odpadu,
výroby a služeb i nebezpečného odpadu. Vyzdviženo bývá umístění sběrného dvora v území. Bývá
zpracována bilance produkce odpadů co do množství, složení a způsobu jejich zneškodňování.
V rizikových lokalitách (místa starých a černých skládek) bývá vyhodnocena kontaminace půdy
a vody.
Ve výkresu bývá zakreslen výskyt starých zátěží v území, černých skládek, možné kontaminace
půdy a vody a někdy i hnízda pro sběr separovaného odpadu.
Vyhodnocení lokalit zasažených starými zátěžemi může být limitem pro návrh US a jeho zpracování
je proto v případech, kde lze výskyt starých zátěží v území předpokládat, nutné. Využít lze územně
analytické podklady, viz Příloha 21.8 této práce. Zpracování bilancí odpadů i systému sběru
odpadů považuji pro územní studii za zbytečné.

4.12 Znečištění vody
V některých případech jsou popsána koryta potoků a v tabulce zhodnocena kvalita vody povrchové
i podzemní. Uvedeny mohou být i parametry čistíren odpadních vod.
Zpracování kapitoly považuji za zcela zbytečné, pro návrh US nemá žádný význam.

4.13 Znečištění půdy
Na základě odebraných vzorků je někdy zhodnocena kvalita a znečištění půdy. Výsledky jsou pak
přehledně zaneseny do tabulek.
Zpracování kapitoly považuji za zcela zbytečné, pro návrh US nemá význam.

4.14 Ochranná pásma
Zmíněna mohou být stávající a eventuálně i výhledová ochranná pásma v území.
Uvedení ochranných pásem je vhodné, musí být však doplněno informací, jaké praktické důsledky
pro návrh US tyto limity znamenají.
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5.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Popsány bývají základní hodnoty území, např. stávající urbanistická struktura, historické trasy,
specifické měřítko bloků a veřejných prostorů, vyrovnaná hladina zástavby, významné solitéry,
zbytky industriální architektury, krajinné scenérie v řešeném území apod. Bývají vyjmenovány
a popsány hlavní dopravní trasy a jejich bariérový efekt.
Sumarizovány jsou obvykle veškeré limity území vyplývající ze zákonných předpisů:
Územní limity
· Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
· Veřejně prospěšné stavby
· Územní rozhodnutí, stavební uzávěry
· Památková ochrana (hranice památkové zóny, hranice archeologických lokalit)
· Zátopové oblasti
Dopravní stavby
· Ochranná pásma komunikací
· Ochranná pásma železnice a ostatní kolejové dopravy
Inženýrské sítě
· Stávající nadřazené liniové stavby a jejich ochranná a bezpečnostní pásma
· Výhledové stavby technické infrastruktury
Ochrana přírody a krajiny
· Územní systém ekologické stability
· Zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma, přírodní parky
· Ochrana ZPF a LPF
Životní prostředí
· Limitní izolinie znečištění ovzduší
· Limitní izolinie hluku
Vhodné je uvést, jaký vliv na řešení a jaká omezení tyto skutečnosti přinášení.
Limity území znázorňuje buď Výkres limitů, nebo Problémový výkres.
Text kapitoly limity území většinou z velké části opakuje skutečnosti uvedené v jiných kapitolách,
doplňuje pouze málo nového. Uváděným skutečnostem by se proto bylo vhodnější věnovat v rámci
jednotlivých profesních kapitol. Zpracování výkresu limitů území je však nutné.

6.

CIVILNÍ OCHRANA

Charakterizován bývá typ území z hlediska civilní ochrany (CO), vytipovány rizikové objekty,
úkryty s uvedením jejich kapacity a lokalizovány výstražné sirény.
Vytipována bývají rizika možného vzniku havárií, např.:
· únik škodlivin z havarovaných cisteren,
· nebezpečí výbuchu domu při úniku plynu nebo explozi bomby,
· požár,
· epidemie,
· pád letadla.
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Popsána bývá koncepce ochrany obyvatelstva – kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím,
individuální ochrana obyvatelstva, řešení evakuačních center a tras, vyrozumění a varování
obyvatelstva a usnadnění záchranných prací.
Jednotlivé úkryty i zařízení CO bývají znázorněny ve výkresu.
Kapitolu o civilní ochraně považuji za zbytečnou, na zpracování US nemá vliv, a proto považuji její
požadování za neadekvátní. Územní studie by neměla být dokumentem, který by podával informace
o civilní ochraně obyvatelstva.

7.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

7.1

Problémová analýza

Sumarizovány bývají problémy vyskytující se v území, např. nevhodné funkční využití,
nedostatečné využití ploch, degradované plochy, chybějící propojení, plochy nevhodné
pro zástavbu, rozvojové plochy bezproblémové a sporné, problémy dopravní (nevyhovující šířka
komunikací, trasování, parkování) a problémy životního prostředí (nefunkční biokoridory, chybějící
propojení zeleně) a další.

7.2

Deficity

Jako deficity řešeného území bývají nejčastěji označeny např. doprava v klidu a nedostatek kvalitní
zeleně. V širším území často chybí některé druhy veřejného vybavení, obchodní a sportovní plochy
či nabídka pracovních příležitostí.

7.3

Náměty k řešení

Uvedeny mohou být konkrétní náměty k řešení z okruhu architektury a urbanismu, dopravy
a životního prostředí. Jednotlivé problémy bývají stručně popsány.
Jde např. o změnu funkčního využití některých objektů, rehabilitaci prostorů, využití ploch,
rozdělení průmyslových areálů, přestavbová území a rozvojové lokality, nová komunikační
propojení, zklidnění dopravy na vybraných komunikacích, řešení parkování, posílení a propojení
ploch zeleně, návrh zeleného pásu či návrh stromořadí.
Stručné shrnutí hlavních problémů a uvedení námětů k řešení včetně jejich zobrazení ve výkresu
je velmi cenné, do návrhu US jsou jasně a stručně pojmenovány okruhy, které je třeba řešit.
Zpracování kapitoly Deficity nepovažuji za nutné, zde uváděné skutečnosti považuji za vhodnější
zařadit do Problémové analýzy a Námětů k řešení.

8.

DOKLADOVÁ ČÁST

Součástí dokladové části bývají kopie stanovisek pořizovatele a jednotlivých odborných vyjádření
k průzkumům a rozborům, případně i záznamy z jednání a z výrobních výborů.
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19.2 Návrh
V rámci návrhových kapitol velmi často dochází k tomu, že jsou doslovně opakovány texty z části
průzkumy a rozbory.
V návrhových kapitolách považuji za vhodné maximálně stručně zopakovat nejvýznamnější
skutečnosti ze stavu řešené problematiky a podrobněji popsat návrh. Pokud kapitoly v rámci návrhu
nepřinášejí nic nového a pouze opakují skutečnosti zjištěné v rámci rozboru stavu území,
doporučuji je vůbec nezařazovat.
Mnohé výkresy jsou zpracovány v měřítku 1 : 1000 či 1 : 2000, přestože obsahují velice málo dat.
V tomto případě doporučuji tematicky podobné výkresy sloučit, případně některé výkresy zařadit
pouze jako přílohy textové zprávy. Naopak některé výkresy jsou daty přehlceny a stávají
se nečitelné (většinou jde o výkres limitů a o problémový výkres, které by však měly být zpracovány
již v rámci průzkumů a rozborů), tyto pak doporučuji rozdělit na více samostatných výkresů s lepší
vypovídací schopností. Všechny velké výkresy je velice vhodné zmenšit jako přílohy textové zprávy.

0.

ÚVOD

Na začátku textové zprávy bývá zařazen obsah textové i grafické části návrhu územní studie.
V úvodu dokumentace bývá uveden autorský tým a podklady použité pro zpracování návrhu
(podklady použité pro zpracování US předané pořizovatelem i další podklady). Stručně bývají
vyjmenovány důvody pořízení dokumentace.
Vhodný je pouze velmi stručný popis.
Zopakovány mohou být požadavky na návrh územní studie, někdy je doslovně zopakováno
zadání studie, včetně požadavků na rozsah a obsah dokumentace a dalších formálních požadavků.
Někdy bývají vypsány cíle návrhu. Ty nejčastější jsou ověření a upřesnění ÚPn HMP
v podrobnosti na pozemky, variantní ověření rozvojových lokalit s možnými odchylkami oproti
ÚPn HMP, návrh regulace rozvojových lokalit, stanovení hranic veřejných a soukromých ploch
v území, šířky uličního prostoru a členění a regulace veřejných ploch (ulic, parků, náměstí).
V tomto ohledu územní studie do jisté míry supluje regulační plán.
Zopakování požadavků na zpracování návrhu i cílů územní studie je možné, není však nutné.
Vhodnější je přiložení zadání jako přílohy.
Vždy je popsáno a znázorněno vymezení řešeného území včetně uvedení jeho rozlohy a hranic,
někdy i urbanistických obvodů či stávajícího počtu obyvatel.
Řešené území bývá vymezeno ve výkresech Hranice řešeného území a Hranice a popis
urbanistických obvodů.
Zopakování vymezení území je nutné, nestačí pouze vymezení v rámci rozboru stavu území.
Nejnázornější je grafické znázornění řešeného území v mapě či ortofotomapě, která podává jasnou
informaci o struktuře území. Popis a znázornění hranic urbanistických obvodů, pokud se s nimi
nijak dále neoperuje, je zbytečné.
Znázorněno bývá i rozdělení území na části pro potřeby návrhu.
Stejně tak zopakování rozdělení území je vhodné, nestačí pouhý odkaz na rozdělení v části rozbor
stavu území, i když by části území byly stejné.
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1.

URBANISTICKÁ ČÁST

1.1

Zhodnocení dříve zpracované územně plánovací dokumentace
a podkladů

V některých případech je znovu zařazena kapitola zhodnocení dříve zpracované ÚPD a ÚPP včetně
studií konkrétních částí území.
Zhodnocení dříve zpracované dokumentace je věcí rozboru stavu území, je zbytečné ho v návrhu
opakovat.

1.2

Výpis územních rozhodnutí

Většinou je kompletně zopakována kapitola z P+R, výjimečně bývá uveden odkaz na seznam
v části P+R a doplněny jsou pouze územní rozhodnutí vydaná od doby zpracování P+R.
Tato data patří pouze do části rozbor stavu území, nejsou věcí návrhu US. Aktualizace nových ÚR
je však možná.

1.3

Významné záměry

Většinou je kompletně zopakována kapitola z průzkumů a rozborů, výjimečně bývá uveden odkaz
na seznam v části P+R a doplněny jsou pouze záměry v území vzniklé od doby zpracování P+R.
Tato data patří pouze do části rozbor stavu území, nejsou věcí návrhu US. Aktualizace nových
záměrů je však možná.

1.4

Urbanistický vývoj území

Tato data patří pouze do části rozbor stavu území, nejsou věcí návrhu územní studie.

1.5

Podmínky památkové ochrany

Zopakovány bývají podmínky památkové ochrany včetně uvedení podmínek dotčených orgánů.
Tato data patří pouze do části rozbor stavu území, nejsou věcí návrhu územní studie.

1.6

Seznam nemovitých kulturních památek a výčet
architektonicky hodnotných objektů

Tato data patří pouze do části rozbor stavu území, nejsou věcí návrhu územní studie.

1.7

Fotografie

Někdy jsou znovu součástí dokumentace i fotografie území.
Fotografie by měly být součástí rozbor stavu území, je zbytečné je v návrhu opakovat.

1.8

Širší vztahy

V rámci širších vztahů bývá často znovu zmíněno zasazení území do krajiny, jeho krajinný rámec.
Popsána bývá koncepce návrhu v rámci širších vazeb, celkový charakter území, respektování
principů předchozího založení, prostupnost území a i zapojení historických hodnot do života sídla.
Zmíněny bývají vazby území na okolní městské části, význam území a jeho spádovost. Uvedeny
bývají někdy potřeby jeho funkční náplně, podrobněji jsou obvykle potřeby vyjádřeny
po jednotlivých funkcích.
Text bývá doplněn výřezem z územního plánu, zmenšeným výkresem Návrh funkčních ploch
se znázorněním vazeb na okolní zástavbu a krajinu, případně Znázorněním dopravních vazeb
k centru.
Popis širších vztahů by se měl orientovat zejména na návrhovou část, tzn. jaké nové vazby
a souvislosti návrh přináší vůči širšímu okolí, případně jakou funkční náplň doplňuje pro spádové
území. Širší vazby dopravní a vazby technického vybavení mohou být zmíněny v profesních
kapitolách.
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1.9

Hodnoty a limity území

Z P+R bývají opsány texty týkající se urbanistické struktury území, přírodních a krajinných
podmínek, dopravních staveb a jejich vlivu na území a vlivu životního prostředí na využití území.
Nemá smysl opakovat skutečnosti zjištěné v rámci rozboru stavu území.

1.10 Současný stav urbanistické struktury území
V některých studiích bývá opakována kapitola z P+R, tedy jsou popsány jednotlivé urbanistické
celky v území. Zaktualizován bývá Výkres stavu řešeného území.
Zjištění stávajícího stavu území je věcí rozboru stavu území. Stručná rekapitulace a zejména
zařazení výkresu však může přispět k lepší orientaci v návrhu územní studie.

1.11 Urbanistická koncepce řešeného území
Bývají vyjmenovány hlavní zásady urbanistické koncepce – funkční rozvržení ploch dle ÚPn HMP,
rozvíjení městské struktury, posílení historických hodnot apod. Stručně bývá popsáno prostorové
řešení návrhu a zdůvodněna výšková hladina navržené zástavby. Popsáno někdy bývá stávající
i předpokládané prostorové působení zástavby a její viditelnost z různých míst.
Uváděné zásady bývají znázorněny ve Výkresu urbanistické koncepce.
Popis urbanistické koncepce je potřebný. Jak text, tak grafiku je obvykle možné a účelné spojit
s kapitolou širší vztahy, ze které urbanistická koncepce území vychází.

1.12 Urbanistická kompozice (Zásady prostorového uspořádání území)
Někdy bývá zařazena kapitola o kompozici území, která většinou z velké části opakuje již v P+R
uvedené skutečnosti, někdy však skutečně popisuje urbanistickou kompozici území. Popisovat
může kontrastní působení hmot, měřítko objektů, využití svažitosti terénu apod.
Opakování celkové kompozice je zbytečné, pokud nepřináší nic nového. Zásady pro novou výstavbu
by měly být formulovány v kapitolách širší vztahy a urbanistická koncepce, tuto kapitolu lze zařadit,
pouze pokud skutečně popisuje urbanistickou kompozici návrhu (což je velmi vhodné).

1.13 Hlavní rozvojové prostory
Bývá popsáno řešení jednotlivých hlavních rozvojových prostorů a zdůvodněna navržená
urbanistická struktura i podmínky zástavby jednotlivých ploch. Popsány bývají jak principy
hmotového formování urbanistické struktury, tak někdy i možné funkční využití.
Text je vhodné doplnit ilustrativními výřezy popisované oblasti z návrhového výkresu US vsazenými
přímo do textu a vizualizacemi dané oblasti. Vsazení obrázků popisované lokality přímo do textu
výrazně zlepšuje orientaci ve zprávě a přispívá k lepšímu a rychlejšímu seznámení se s územím.

1.14 Variantní řešení prověřované územní studií
Některé prostory bývají prověřeny variantně. Variantní náměty jsou často zaneseny ve zvláštním
Výkresu variant, řešení doporučené zpracovatelem je pak součástí hlavního výkresu. Někdy jsou
přiloženy graficky jednoduché výkresy více variant jednotlivých lokalit.
Variantní prověření by mělo být jedním z hlavních cílů studie. Popis variant stačí stručný, základem
je grafická část, prověřované varianty řešení území by měly být důsledně dokumentovány graficky.
Zpracování stačí jednoduchou formou, měly by však být akcentovány základní odlišnosti
jednotlivých variant.

1.15 Požadavky územního plánu
Kapitola někdy obsahuje zhodnocení základních požadavků na území vyplývajících z platného
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Podmínky ÚPn HMP v daném území bývají
dokumentovány tabulkou funkčních ploch a tabulkou míry využití území.
Stručné zhodnocení požadavků ÚPn HMP je opodstatněné, tabulku míry využití území je vhodné
doplnit o možné kapacity území v souladu s územním plánem.
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1.16 Funkční využití území a zdůvodnění rozdílů oproti územnímu plánu
Z hlediska funkční náplně bývají popsány jednotlivé oblasti, případně zdůvodněny navrhované
změny funkčního využití ploch oproti stávajícímu stavu. Návrh obvykle vychází z ÚPn HMP,
respektuje a upřesňuje funkční plochy do měřítka 1 : 2000 nebo 1 : 1000, v členění na jednotlivé
bloky. Obvykle určuje dle pravidel ÚPn HMP přípustné, doplňkové a výjimečně přípustné funkční
využití.
Jednotlivé funkční plochy bývají vyjádřeny v tabulce výměrou a podílem z celku. Provedena někdy
bývá i bilance po funkčně příbuzných celcích a tyto hodnoty jsou porovnány s návrhem ÚPn HMP.
Navrhované řešení bývá obvykle zakresleno ve výkresu s vyznačením funkčních ploch dle legendy
ÚPn HMP.
Zpracování bilance navrhovaných funkčních ploch je v rámci územní studie nutné. Forma tabulky
je vhodná. Doporučit lze doprovodit popisované lokality výřezy z příslušného výkresu vsazenými
přímo do textu.
Regulace funkčního využití území
Značnou část kapitoly obvykle tvoří kopie vyhlášky o závazné části Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy, zejména přípustné, doplňkové a výjimečně přípustné funkční využití ploch.
Text bývá doplněn zmenšeninou výkresu Funkční využití území.
Tyto partie není třeba uvádět, plně dostačující by byl odkaz na příslušnou vyhlášku. Kompatibilita
s terminologií ÚPn HMP by měla být samozřejmostí.
Odlišnost návrhu oproti územnímu plánu
V případě navržených ploch v lokalitách, kde v ÚPn HMP nebyla zástavba předpokládána,
bývá tato nová výstavba zdůvodněna, stejně tak redukce zastavitelných ploch oproti ÚPn HMP.
I změny funkčního využití předpokládaného v ÚPn HMP bývají popsány a zdůvodněny.
Znázornění změn je obvykle grafické průmětem návrhu do ÚPn HMP.
Obyvatelstvo a pracovní příležitosti
Bývá bilancován nárůst počtu obyvatel i pracovních příležitostí vyvolaný návrhem, výstupem
je často tabulka.
Bydlení, obytná struktura
Obvykle jsou popsány a tabulkově vyjádřeny navrhované plochy bydlení včetně uvedení počtu
obyvatel, počtu domů a bytů a hrubých podlažních ploch bytů. Pokud dochází oproti ÚPn HMP
k redukci či nárůstu ploch pro bydlení, bývá tato odlišnost zdůvodněna. Zmíněno bývá umístění
bydlení v rámci řešeného území, popsána je často i navrhovaná zástavba jednotlivých ploch
určených pro bydlení. Návrh bydlení je někdy vyjádřen ve výkresu.
Školství
Kapitola často opakuje údaje o školách z P+R. Dle metodiky ÚPn HMP bývá provedena bilance
žáků na základě stávajícího a navrhovaného počtu obyvatel v řešeném území. Vedle stávajících
zařízení jsou někdy dle výpočtu na základě počtu obyvatel navržena další zařízení s alternativním
umístěním v území.
Návrh školství je někdy vyjádřen ve zvláštním výkresu.
Zdravotnictví a sociální péče
Kapitola často opakuje skutečnosti zjištěné v rámci P+R, případně je aktualizuje. Na základě
stávajícího a navrhovaného počtu obyvatel v řešeném území je někdy provedena orientační bilance
dle metodiky VÚVA Brno. Někdy jsou popsány rezervy či navržena nová zařízení. Ojediněle jsou
vyjmenovány profese lékařů ve stávajících zařízeních a je uvedena i navrhovaná skladba
pro výhledový počet obyvatel.
Návrh zdravotnictví a sociální péče je někdy vyjádřen ve výkresu.
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Obchod a služby
Bývá zopakován výčet důležitých zařízení z P+R. Nově bývají bilancovány kapacity návrhu (hrubá
podlažní plocha a odhad možného počtu nových pracovních míst) s upozorněním na specifická
navrhovaná zařízení. Navržené objekty s touto náplní jsou někdy popsány.
Stávající i navrhovaná zařízení bývají vyjádřena v tabulce s uvedením kapacity.
Administrativa
Bývá zopakován výčet důležitých zařízení z P+R. Nově bývají bilancovány kapacity návrhu
s upozorněním na specifická navrhovaná zařízení.
Stávající i navrhovaná zařízení bývají vyjádřena v tabulce s uvedením kapacity.
Výroba a sklady
Kapitola velmi často opakuje text z P+R. Pokud se výroba a sklady v území vyskytují, je obvykle
navrhována transformace stávajících závodů, jejich přestavba a rozdělení s cílem např. lepší
průchodnosti a obsluhy území. Navrhované využití bývá bilancováno v tabulce.
Pokud je zpracován výkres, obvykle zahrnuje stávající i navrhovaná zařízení obchodu, služeb,
administrativy i výroby a skladů v jednom výkresu.
Sport, rekreace, volný čas
Text obvykle vychází ze stručného popisu stávajícího stavu a navrhuje možnosti rozvoje v určených
lokalitách, někdy uvádí urbanistické ukazatele potřeby ploch sportu a rekreace, ze kterých
při výpočtu vycházel. Stávající i navrhovaná zařízení jsou někdy bilancována v tabulce s uvedením
plochy hřišť i čistých sportovních ploch.
Text bývá doplněn výkresem s vyznačením zařízení pro sport, rekreaci a volný čas.
Systém zeleně
Bývá popsán stav s rozčleněním na jednotlivé typy ploch zeleně. Navrhované nové plochy zeleně
jsou pak popsány včetně způsobu začlenění do systému a limitů jejich založení, zejména pokud jde
o zeleň na konstrukci. Formou tabulky bývá provedena celková bilance rozlohy a bilance
po jednotlivých typech zeleně. V území jsou většinou stabilizována stávající stromořadí
a je navrženo jejich doplnění do souvislého systému. Stromořadí bývají vymezena i v regulačním
plánu. V rozvojových plochách bývá stanoven podíl zeleně, jeho výpočet musí odpovídat metodice
dané ÚPn HMP. Systém zeleně bývá vyjádřen ve výkresu.
Zemědělství, lesní hospodářství
Z P+R bývá přejata bilance kultur pozemků dle katastru nemovitostí v řešeném území (orná půda,
trvalé travní porosty, ovocné sady, zahrady, lesy, zeleň v zástavbě).
Využití pozemků dle katastru nemovitostí bývá znázorněno ve výkresu.
Návrh funkčních systémů vychází obvykle z urbanistických ukazatelů a popisu stávajícího stavu.
Kromě toho by se měl opírat o analýzu potřeb území provedenou v rámci rozboru stavu území.
Bilance těchto složek by měly potvrdit vhodné vyvážení navrhovaných funkcí. Doporučení
pro lokalizaci jednotlivých funkčních složek v území by měly být jedním z hlavních cílů územní
studie. Zacházení do podrobnosti typu vyjmenování profesí lékařů ve zdravotnických zařízeních
není předmětem územní studie.
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1.17 Prostorové regulativy zástavby
Regulativy intenzity využití a ochrana bydlení
Studie prověřuje koeficienty míry využití území dané ÚPn HMP a většinou navrhuje jejich úpravu.
Někdy bývá předmětem US i úprava minimálního podílu bydlení v rámci obytných a smíšených
území. Oproti výpočtu koeficientu míry využití území na celou funkční plochu v ÚPn HMP jsou
tyto koeficienty v rámci US někdy přepočítány na jednotlivé bloky tak, aby byl regulativ pro celou
funkční plochu splněn. Někdy je výpočet podrobněji zpracován v kapitole vztah k územnímu plánu.
Často je detailně popsán způsob výpočtu koeficientu podlažních ploch, koeficientu zeleně,
podlažnosti, koeficientu zastavěných ploch a minimálního podílu bydlení v souladu s Metodickým
pokynem k ÚPn HMP.
Navrhované kapacity území bývají vyjádřeny v tabulkové části i ve výkresech.
Úkolem US je i prověření kapacity území. Vyjádření akceptovatelné zátěže v souladu s metodikou
ÚPn HMP je nejvhodnějším řešením, použitelným i v případě pořízení změny ÚPn HMP na základě
prověření územní studií. Opakování postupu výpočtu koeficientů, pokud je shodné s metodickým
pokynem, je zbytečné, postačující by byl odkaz na tento dokument.
Bilance a kapacity území
V kapitole bývá zopakována bilance stavu území a zejména navrhované kapacity hrubých
podlažních ploch (HPP) v m2 v rozčlenění dle legendy ÚPn HMP. Někdy kapitola informuje
i o navrhovaném počtu obyvatel a pracovních příležitostí. Podrobný obsah tabulky je uveden dále.
Tabulka bývá doplněna výkresem.
V případě podrobného řešení jsou dokladovány pro navrhované řešení i hrubé podlažní plochy
všech funkcí v území, zastavěné plochy a hrubé podlažní plochy technického zázemí, garáží apod.,
případně je uveden i obestavěný prostor v m3. Všechny tyto hodnoty pak někdy bývají dále
rozděleny na stávající zástavbu bez úprav, rekonstruovanou stávající zástavbu a nově navrženou
zástavbu.
Tabulka bilancí obvykle zahrnuje následující data:
· Číslo plochy
· Funkční využití dle ÚPn HMP
· Podlažní plocha stav
· Podlažní plocha návrh
· Celková podlažní plocha
· Celková podlažní plocha obytná
· Celková podlažní plocha ostatní
· Obestavěný prostor stav
· Obestavěný prostor návrh
· Obestavěný prostor celkem
· Počet obyvatel stav
· Počet obyvatel návrh
· Počet obyvatel celkem
· Počet zaměstnanců návrh
· Počet zaměstnanců celkem (odhad)
Zpracování bilancí je v rámci návrhu územní studie nutností, která souvisí s cílem studie prověřit
možné kapacity území. Porovnání se stávajícím stavem je možné, uvádění navržených kapacit
po částech objektů však nutné není. Důležité je zdůraznit celkové navrhované kapacity, které jsou
ve studiích často marně hledány.
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Vztah k územnímu plánu
Pro jednotlivé funkční plochy dle ÚPn HMP může být proveden přepočet kapacit a zeleně
dle regulativů pro bloky v rámci dané funkční plochy.
Dále může být pro jednotlivé bloky proveden přepočet jejich maximální kapacity prostřednictvím
rozdělení kapacity funkční plochy dle podílu rozlohy bloku na rozloze funkční plochy. Z těchto
údajů jsou odvozeny koeficienty míry využití území pro jednotlivé bloky, které jsou logicky vyšší
než v celé funkční ploše.
Přepočty jsou pouze podpůrným argumentem pro stanovení regulace intenzity využití území. Jasně
a zřetelně prokazují soulad návrhu s ÚPn HMP. Uvedení těchto přepočtů je možné, není však nutné,
postačující by byl popis v kapitole Regulativy intenzity využití a ochrana bydlení.
Regulativy prostorového využití
Územní studie navrhuje i prostorovou regulaci území. Nová průčelí jsou obvykle vymezena
stavebními čarami, pevně je definována šířka ulic i rozměry veřejných prostorů. Vnitroblokové
prostory a uliční prostory uvnitř zástavby nejsou definovány přesně, ale pouze nepřekročitelnou
hranicí zástavby. Definována je většinou i výška zástavby a určena je poloha prostorových
dominant a další podmínky.
V tabulce jsou obvykle uváděny zejména následující regulativy prostorového uspořádání území:
· Číslo plochy / bloku, číslo objektu
· Název lokality
· Stav nebo návrh
· Funkční využití dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
· Výměra funkční plochy
· Skutečná či navrhovaná funkce (i více funkcí v rámci jedné plochy / bloku)
· Podíl funkce (v %)
· Plocha území
· Zastavěná plocha
· Podlažní plocha stav v m2 hrubé podlažní plochy (HPP)
· Podlažní plocha návrh v m2 hrubé podlažní plochy (HPP)
· Celková podlažní plocha v m2 hrubé podlažní plochy (HPP)
· Kód míry využití území
· Koeficient podlažních ploch (KPP)
· Koeficient podlažních ploch bloku
· Koeficient zastavěných ploch (KZP)
· Koeficient zeleně (KZ)
· Minimální podíl bydlení
· Počet podlaží, event. výška zástavby v m, příp. požadavek dodržení výšky sousedních domů
· Doporučené umístění prostorového akcentu
· Charakter zástavby
· Další podmínky (VPS zasahující blok, stávající konstrukce metra, zachování památkově
chráněných nebo historicky hodnotných objektů, podmínky koordinace apod.)
· Poznámka (zvláštní využití objektu, např. škola, vydané ÚR, další funkce v parteru objektu)
Ve výkresové části se nejvíce uplatňují následující prvky prostorové regulace:
· Uliční čára
· Závazná stavební čára
· Hranice zástavby
· Obrysová křivka
· Hloubka zástavby
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Výška stavby
Výška hlavní římsy
Tvar střechy
Průjezd nebo průchod přes pozemek (neveřejná komunikace, veřejný chodník, min. šířka)
Průchod zástavbou (minimální šířka a výška)
Doporučené prostorové dominanty (akcent nároží, zvýšení části stavby, změna tvaru střech)
Navrhovaná stromořadí
Doporučené silniční čáry (doporučené uspořádání uličního profilu)
Koeficient podlažních ploch
Koeficient zeleně
Koeficient zastavěné plochy

Regulační podmínky bývají graficky vyjádřeny ve výkresech Regulační podmínky a někdy i Řezy
územím. Uvedené regulativy jsou někdy zakresleny do podkresu vyjadřujícího funkční plochy
dle legendy ÚPn HMP. Ve výkresu bývají označeny jednotlivé bloky / plochy.
Územní studie v tomto ohledu často supluje regulační plán, což je dáno především požadavkem
na takto podrobné zpracování v zadání. Mnohem vhodnější, než zpracovávat tyto regulace v územní
studii, je zasadit se o pořízení a vydání regulačního plánu, který by z územní studie vycházel.
Závazné regulace území jsou úlohou regulačního plánu, nikoliv územní studie.

1.18

Vizualizace návrhu

Pro ilustraci návrhu bývají zařazeny vizualizace jak nadhledové, tak z horizontu člověka.
Zpracování vizualizací považuji za velice vhodné, jelikož představují srozumitelnou ilustraci
navrhovaného řešení a dávají jasnou představu o rozvržení hmot v území. Jsou rovněž vděčnou
součástí územní studie při prezentaci díla.

1.19

Veřejně prospěšné stavby, majetkoprávní vztahy, urbanistická ekonomie

Veřejně prospěšné stavby
Popsány bývají stávající veřejně prospěšné stavby (VPS) dle ÚPn HMP doplněné návrhem dalších
dle prověření územní studií, eventuálně jsou uvedeny i rušené VPS s uvedením důvodu zrušení.
Seznam bývá zpracován do tabulky.
Nejčastěji jde o následující kategorie:
· Sociální péče, školství, sport
· Parky
· Komunikace pro motorová vozidla, parkoviště
· Komunikace pro pěší a cyklisty
Někdy jsou navržena i veřejně prospěšná opatření (VPO), týkající se např. doplnění systému ÚSES.
Navrhované i stávající VPS, VPO a navrhované stavební uzávěry, bývají vyznačeny ve výkresu.
Návrh VPS včetně zopakování stávajících, případně uvedení VPS navrhovaných ke zrušení,
je nutnou součástí návrhu územní studie. Je třeba okomentovat respektování stávajících VPS
i případný návrh nových vyplývajících z návrhu územní studie. Přiřazení veřejně prospěšných
opatření a stavebních uzávěr do této kapitoly je tematicky vhodné.
Navrhované asanace
Někdy jsou vyjmenovány stavby i terénní útvary v řešeném území navržené k odstranění včetně
popisu jejich účelu a stavebního stavu.
Vyjmenování objektů navržených k demolici včetně důvodu demolice je velmi vhodné v textu návrhu
územní studie uvést, nutné je i jejich grafické znázornění.
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Majetkoprávní vztahy
Znovu bývají zpracovány majetkoprávní vztahy s rozdělením po jednotlivých kategoriích, někdy
je zopakován i výpis parcel dle katastru nemovitostí s uvedením rozlohy, vlastníka, druhu území
dle katastru nemovitostí a zařazení vlastníka do kategorie vlastnictví. V další tabulce je někdy
vyjádřen poměr rozlohy pozemků ve vlastnictví jednotlivých subjektů. Struktura majetkoprávních
vztahů je obvykle stručně okomentována. Ve výkresu jsou vždy jednotlivé kategorie vlastnictví
přehledně barevně odlišeny.
Pokud došlo v území k zásadní změně vlastnických poměrů, je zařazení kapitoly vhodné, pokud jde
pouze o drobné změny, považuji její aktualizované zpracování za zbytečné. Stručná rekapitulace
stavu vlastnictví pozemků v území je v rámci návrhu sice možná, rozhodně však není účelné
opakovat např. kompletní výpis všech vlastníků. Zopakování výkresu doporučuji, ještě vhodnější
je však zakreslení návrhu do mapy kategorizovaného vlastnictví pozemků.
Urbanistická ekonomie
SWOT analýza území
Někdy je zpracována SWOT analýza území, tj. jsou identifikovány silné stránky a slabé stránky
(pro stávající stav), příležitosti a hrozby (pro rozvoj).
Samoúčelné zpracování SWOT analýzy bez jakéhokoliv dalšího využití považuji za zbytečné.
Cenová úroveň pozemků
Do textu bývá vložen výřez z cenové mapy pozemků v daném území doplněný komentářem
k údajům a výhledem na možné zhodnocení pozemků.
Vložení cenové mapy je sice možné, stejně tak jako stručný komentář k ní (přestože patří do rozboru
stavu území), budoucí odhady cen jsou však obvykle značně zkreslené, což je dáno časovým
odstupem návrhu a realizace, neznalostí konkrétního investorského zájmu a též tím, že odborná
úroveň zpracovatele ekonomické části nebývá pro tato hodnocení dostačující. Rekapitulace cenové
úrovně pozemků, pokud se z ní neodvozují další údaje, je zbytečná, měla by být uvedena v rámci
rozboru stavu území.
Ekonomický potenciál území
Pro zjištění ekonomického potenciálu území je někdy popsán význam lokality ve městě a jeho silné
stránky i podmiňující investice.
Zmiňované aspekty většinou nesouvisí s vlastním ekonomickým potenciálem, kapitolu považuji
v rámci návrhu US za zbytečnou. Diskutabilní je i její zařazení v rámci rozboru stavu území.
Dynamika rozvoje
Bývá zpracováno hodnocení dynamiky vývoje území. Někdy jsou popsány podmínky pro brzké
nastartování investorského zájmu o zainvestování lokality.
Hodnocení dynamiky rozvoje území považuji za zbytečné, jelikož není následně nijak využíváno.
Etapizace a podmíněnost výstavby
Ve většině US je navržena etapizace a podmíněnost výstavby. Z hlediska etapizace bývají uvedeny
podmiňující investice do infrastruktury.
Etapizace a podmíněnost staveb bývá znázorněna ve výkresu.
Návrh etapizace výstavby i podmíněnosti je potřebný, je vhodné ho doplnit i schematickým
výkresem, který podmíněnost dostatečně osvětlí. Zmínění podmiňujících investic pro rozvoj lokality
je nutné.
Ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení, odhad finančních nároků investic
V rámci ekonomického zhodnocení navrhovaného řešení bývá spočítána částka nutná pro výkupy.
Zopakovány bývají bilance navrhovaných objektů v území, technické infrastruktury i komunikací
a předpokládané asanace. Na základě průměrné hodnoty nákladů na srovnatelný typ zástavby bývá
vyjádřena částka nutná na realizaci navržené zástavby.
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Vypočítány mohou být i náklady na vybudování technické infrastruktury. Odděleně bývají uvedeny
předpokládané městské investice. Bývají naznačeny způsoby a zdroje financování. Někdy bývají
odhadnuty možné nájmy v administrativních a obchodních prostorech navrhovaných v řešeném
území.
Vzhledem k tomu, že k realizaci výstavby dle územní studie dochází se značným zpožděním od jejího
návrhu a skutečná výstavba může být odlišná, nepovažuji zpracování této kapitoly za nutné.
Zpracování této části v US většinou není na odborné úrovni dostačující, což je často ovlivněno
mj. nedostatkem vstupů. Význam má tato kapitola zejména v úvodních fázích tvorby územní studie,
kde může být porovnání finanční náročnosti jedním z důležitých kriterií při rozhodování o výběru
varianty.

2.

DOPRAVA

2.1

Širší vztahy

Popsány bývají širší dopravní vztahy dané Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně
navrhovaných lokálních vazeb mimo řešené území. V rámci širších vztahů jsou uváděny všechny
nadřazené dopravní stavby plánované přes řešené území. Územní studie obvykle vyjmenovává
hlavní komunikace zpřístupňující řešené území, stávající trasy potvrzuje, doplňuje a eventuálně
potvrzuje nově navrhované stopy. Někdy je dopravní řešení navrženo v alternativách s komentářem
a doporučením vhodné varianty.
Stanovisko ke všem nadřazeným dopravním stavbám, tj. jejich potvrzení či úprava jejich vedení
na základě podrobného prověření, je hlavním předmětem řešení širších vztahů územní studie.

2.2

Popis komunikací

Uvedeny bývají důvody pro výběr dopravního řešení prezentovaného v územní studii.
Kategorizovány a popsány bývají jednotlivé významné komunikace stávající i navrhované.
Vyjmenovány bývají komunikace v kategoriích B1, B2 a C1. Bývají popsány i navrhované úpravy
stávajících komunikací, zahrnující např. výsadbu stromořadí, úpravu směrového i výškového
vedení, doplnění a rozšíření chodníků, doplnění parkovacích pruhů či přesun autobusových
zastávek. Zmíněna bývají i možná kolizní místa nově navrhovaných komunikací.
Přehledně bývají data shrnuta v tabulce o položkách: komunikace, úsek, funkční třída, uspořádání,
přidružené pásy, MHD, přímá obsluha, šířka uličního prostoru. Někdy jsou upravované i nově
navrhované komunikace dokumentovány charakteristickými příčnými řezy, nové komunikace
s předpokládaným obtížným vedením v terénu i zjednodušenými podélnými profily.
Popis i kategorizace navrhovaných komunikací je vhodná, vzorové příčné profily komunikací jsou
názornou ilustrací řešení.

2.3

Zatížení komunikací

Bývá přiložen a okomentován kartogram dopravních zátěží. Vypočítáno někdy bývá i přitížení
komunikační sítě navrhovanými funkcemi na základě počtu pohybů vozidel za den oproti
stávajícímu stavu. Grafické vyjádření přitížení komunikační sítě bývá dokumentováno v přílohách.
V tabulce jsou pak obvykle uvedeny hodnoty výhledového zatížení komunikací v řešeném území.
Výpočet zátěží navrhované komunikační sítě by měl být nedílnou součástí návrhu územní studie,
pouhé opakování stávajícího stavu zátěží však nemá v návrhu US smysl.

2.4

Technický stav komunikací

Někdy jsou uvedena místa, kde se předpokládá oprava povrchů vozovek.
Technický stav komunikací není předmětem územní studie, zpracování této kapitoly je mimo její
podrobnost.
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2.5

Dopravní režim

Někdy je popsáno, zda územní studie předpokládá zachování systému provozu včetně
jednosměrnosti v ulicích, uvedeny bývají úpravy nutně vyvolané návrhem US. Uvedeny mohou být
šířkové i výškové parametry komunikací, pokud jsou navrhovány oproti běžným zvyklostem.
Popis dopravního režimu je možný, pokud je US zpracována v podrobnějším měřítku, obecně však
tato kapitola v územní studii potřebná není.

2.6

Ostatní dopravní zařízení

Bývá popsáno, zda se v území zachovávají či navrhují nové autobazary, opravny aut, ČSPH,
myčky, depa, požární zbrojnice, stanice záchranné služby apod. Návrh US obvykle pouze opakuje
údaje uvedené v P+R.
Popis ostatních zařízení dopravy většinou nemá pro koncepci US zvláštní význam, obvykle je možné
tuto kapitolu vynechat. Pouhé opakování skutečností z rozboru stavu území je v rámci návrhu US
zbytečné.

2.7

Doprava v klidu

Podle dostupných podkladů bývá po jednotlivých částech území proveden bilanční výpočet nároků
na parkovací a odstavná stání pro navržené funkce území. Někdy je pro každý stávající
i navrhovaný objekt či areál proveden podrobný výpočet potřeby i stávající nabídky parkování.
Současný stav, výpočtová potřeba i navrhovaný počet stání v řešeném území po budovách
či areálech bývá uveden v tabulce v rozčlenění na počet stání v garážích a na povrchu.
Problematické lokality bývají v tabulce blíže popsány. Tabulka je obvykle doplněna výkresem.
Pokud je v řešeném území uvažováno s umístěním záchytného parkoviště P+R, bývá uvedena
jeho kapacita i důvody případného přehodnocení počtu stání.
Někdy bývá ocitována část příslušné vyhlášky určující počet parkovacích míst.
Výpočet dopravy v klidu a zajištění adekvátního počtu míst, pokud je to v území možné, by mělo být
součástí případného rozpracování návrhu US. Tabulka požadavků na počet stání i výpočet
po jednotlivých objektech je však obvykle zbytečně podrobná, stačila by rekapitulace v jednoduché
tabulkové formě. Citování vyhlášky by se v návrhu územní studie objevovat nemělo.

2.8

Městská hromadná doprava a příměstská doprava

Kromě opakování stávajícího stavu bývají popsány navrhované změny v městské a příměstské
hromadné dopravě osob, uvedeny bývají předpokládané úpravy linkování i četnosti spojů. Zmíněny
bývají navrhované či rušené zastávky a dopravní terminály včetně posouzení jejich kapacity.
V příslušném výkresu bývají zakresleny ideální izochrony dostupnosti zastávek.
Pokud v důsledku návrhu územní studie dochází ke změnám ve vedení hromadné dopravy, je třeba
tyto změny popsat a předjednat s příslušnými institucemi (ROPID, Dopravní podnik).

2.9

Železniční doprava

Kapitola obvykle opakuje skutečnosti zjištěné v rámci P+R.

2.10

Lodní doprava

Kapitola obvykle opakuje skutečnosti zjištěné v rámci P+R.

2.11

Letecká doprava

Kapitola bývá zpracována, pouze pokud letecká doprava území ovlivňuje. Většinou jsou však pouze
opakovány skutečnosti zjištěné v rámci P+R.

2.12

Pěší a cyklistická doprava

Popsán bývá kromě stávajícího stavu i návrh doplnění systému cest pěší a cyklistické dopravy,
zejména se zaměřením na navrhované trasy. Cyklistické trasy bývají navrhovány dle ÚPn HMP.
Popis navrhované sítě pěších a cyklistických tras by měl být vždy součástí případného rozpracování
návrhu územní studie.
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2.13

Významné zdroje a cíle dopravy

Bývá uvedeno, zda se v území vyskytují či navrhují významné zdroje a cíle dopravy
(např. významná obchodní či sportovní zařízení) a jaký vliv na dopravní řešení tyto stavby mají.
Upozornění na důležité zdroje a cíle dopravy je při podrobnějším rozpracování studie vhodné,
nemusí však být součástí samostatné kapitoly, postačující by bylo zařazení v ostatních kapitolách.

2.14

Výhledové dopravní záměry

Zopakovány bývají záměry na vybudování nadřazených dopravních tras a zařízení, bývá
okomentována prostorová rezerva pro jejich výstavbu, rozšíření či doplnění.
Většinou tuto kapitolu není nutné zpracovávat, výhledové záměry by již měly být v US zapracovány,
popis prostorové rezervy může být součástí kapitoly Urbanistická koncepce a Hlavní rozvojové
prostory.

2.15

Dopravní závady

Někdy bývají zmíněny systémové závady.
Drobné závady je zbytečné zmiňovat v US, jsou předmětem řešení dalších fází dokumentace. Větší
závady by již měly být v návrhu územní studie odstraněny.

2.16

Ochranná pásma komunikací a dráhy

Vyjmenována jsou někdy ochranná pásma komunikací a dráhy dle zákona.
Zopakování ochranných pásem do návrhu územní studie nepatří, má být součástí rozbor stavu
území.
Do dokumentace bývají zařazeny zmenšené výkresy Doprava, Širší dopravní vztahy, případně
Vzorové příčné řezy a Podélné profily vybraných komunikací.

3.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Zpracován bývá výkres širších vztahů technického vybavení.

3.1

Vodní toky

Obvykle je zopakován popis vodních toků a někdy i popis jejich trasy a koryta z P+R. Bývají
zmíněny navrhované úpravy toku, respektive úpravy území přímo souvisejících s těmito vodními
toky, např. úprava břehů pro rekreační využití.
Uvedeny bývají nedostatky v protipovodňové ochraně a navrhovaná opatření. Někdy jsou
zopakovány kóty hladiny a průtok velkých vod a vyznačeno zátopové území.

3.2

Zásobování vodou

Bývá zopakován popis stávající sítě, jsou uvedeny nadřazené zásobovací řady (někdy včetně
profilů), vodárenské pásmo a vodojemy, ze kterých je zajištěn přívod vody, včetně uvedení hladin
a objemů těchto vodojemů. Popsán je obvykle systém zásobování vodou včetně stavu jednotlivých
řadů a možnosti jejich využití pro navrhovanou výstavbu. Pro navrhované objekty je výjimečně
určeno a předjednáno, z kterého řadu budou zásobovány, případně jaké přeložky jejich napojení
vyvolá.
Proveden bývá výpočet potřeby vody na základě uvažovaného počtu obyvatel a pracovních
příležitostí v území (navrhovaných kapacit zástavby), někdy včetně posouzení kapacity přiváděcích
řadů. Pro nové objekty je někdy zpracován návrh obslužných řadů.
Vyjmenována jsou obvykle i ochranná pásma řadů.
Ve výkresu bývají jednotlivé řady zakresleny.
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3.3

Kanalizace

Kapitola obvykle obsahuje stručný popis stávajícího stavu se zaměřením na principy odvodnění
území. Popsány bývají stávající sběrače a nádrže včetně uvedení jejich parametrů, zmíněno
je výjimečně i stáří a materiál řadů. Návrhová část pak obvykle vysvětluje vyvolané změny
na stávající síti a popisuje obecné principy návrhu v rozvojových oblastech. Upozorňuje na místa
s nutností přečerpávání, navrhuje dešťovou kanalizaci často doplněnou vsakem v místě. Výjimečně
jsou kromě polohy určeny i profily páteřních sítí a materiál nových stok.
Pro území bývá proveden hrubý výpočet odtoku splaškových vod a bilance dešťových vod
na základě navrhované plochy objektů.
Uvedena bývají znovu ochranná pásma sítí v souladu s příslušnou normou.
Návrh bývá prezentován v podrobnosti schématu, někdy je u navržených stok prověřena reálnost
jejich výškového řešení. Ve výkresu bývají zakresleny jednotlivé stoky a přeložky.

3.4

Zásobování plynem

Stručně bývá popsán stav zásobování zemním plynem, uvedeny jsou někdy i profily řadů. Důležité
je konstatování dostatečnosti stávajících sítí pro zásobování navrhované zástavby. Vyjmenovány
bývají stávající regulační stanice VTL / STL i STL / NTL s uvedením kapacity a roku výstavby.
Pro navrhované objekty je někdy určeno, ze kterého řadu budou zásobovány.
Tabelárně bývá zpracován výpočet potřeby plynu pro vytápění, ohřev TÚV a konzumní odběr
po jednotlivých plochách s uvedením příkonu tepla (kW), paliva, max. spotřeby (m3/h) a roční
spotřeby (1000 m3/h). Vyjmenována bývají ochranná a bezpečnostní pásma řadů.
Výkres bývá obvykle společný pro zásobování zemním plynem a zásobování teplem.

3.5

Zásobování teplem

Obvykle je ve stručnosti popsán stávající stav vytápění, popsány trasy napáječů,
jsou rekapitulovány zdroje kategorie REZZO I a II (výjimečně III) popsané v průzkumech
a rozborech s uvedením kategorie, identifikačního čísla, provozovatele, adresy, výkonu (MW)
a paliva, zmíněn může být i výhled likvidace některých těchto zdrojů. Popsán bývá navrhovaný
systém vytápění nových objektů (pomocí objektových plynových kotelen, případně kogeneračních
jednotek ve skupinových tepelných zdrojích, CZT), případně varianty způsobu vytápění.
Po jednotlivých plochách bývá provedena tepelná bilance potřebného tepelného příkonu
pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev užitkové vody s uvedením příkonu tepla (kW), paliva,
max. spotřeby (m3/h) a roční spotřeby (m3/h). V případě zpracování US do velké podrobnosti
je zpracována tabulka o položkách: objekt, HPP v m2, obestavěný prostor v m3, počet obyvatel,
počet pracovních příležitostí, QÚT, QTUV, QVZT, přípojná hodnota v kW, spotřeba energie za rok
v GJ. Zmíněna bývají i ochranná pásma teplovodních kanálů.
Výkres bývá společný většinou se zásobováním plynem, někdy i s ostatními sítěmi.

3.6

Zásobování elektrickou energií

Návrh US většinou řeší energetické sítě a zařízení VVN a VN od 22 kV včetně. Bývá znovu
popsáno schéma sítě 22 kV a identifikovány stávající TS 110/22 kV s uvedením výhledu rozvoje,
resp. zachování stávajícího stavu. Zmíněny jsou i rozvodny, pokud se v území vyskytují.
Inventarizovány bývají znovu i rozpínací stanice a trafostanice v napájecí síti 22 kV včetně popisu
výhledu této soustavy. Popsány bývají i trafostanice v distribuční síti 22 kV. Uvedeny bývají
i principy tvorby rozvodné sítě NN. Uvedeno může být stávající vytížení trafostanic. Mohou být
navrženy nové trafostanice a úpravy či přeložky vedení.
Bývá posouzena kapacita sítě s ohledem na dostatečnost pro napojení dalších trafostanic.
Zpracována bývá po jednotlivých lokalitách energetická bilance pro stávající i navrhované objekty
na základě počtu bytů a hrubých ploch ostatních funkcí (obchod, služby a zábava 0,05 kW/m 2,
administrativa a hotely 0,03 kW/m2 a parkovací stání 0,3 kW/místo). V tabulce jsou obvykle
položky: objekt, HPP v m2, obestavěný prostor v m3, počet obyvatel a příkon v KW.
Popsán je často i stav kabelů Dopravního podniku - metro.
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Někdy je v rámci US řešeno i veřejné osvětlení včetně uvedení zapínacích bodů. Stávající stav
a návrh sítě se zanesením zapínacích bodů veřejného osvětlení je pak znázorněn ve výkresu.
Uvedeny jsou někdy i požadavky na stožáry veřejného osvětlení a na světelné zdroje.
Obvykle jsou uvedena i ochranná pásma elektrických zařízení.
Jako příloha bývá kromě výkresu zařazeno i schéma stávající i navrhované distribuční sítě 22 kV.

3.7

Telekomunikace

Popsán bývá stav i nutný rozvoj telefonních rozvodů v lokalitě včetně telekomunikačních
a sdělovacích sítí jiných provozovatelů. Popsány bývají stávající traťové kabely i traťové
rozvaděče, mohou být zmíněny i nutné přeložky kabelů. Uveden je obvykle stav radioreléových
tras, zmíněny jsou dálkové kabely. Určen bývá atrakční obvod řešeného území. Vyjmenovány
někdy jsou i základnové stanice mobilních operátorů, místní rozhlas a pokrytí území televizním
signálem.
Na základě bilance navrhovaných potřeb bývá konstatováno, zda je v okolí dostatek kabelových tras
pro připojení. Někdy jsou určeny traťové rozvaděče, ze kterých bude napojena navrhovaná
zástavba. Uvedeno je obvykle ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení.
Návrh telekomunikací (telekomunikační zařízení a vyznačení radioreléových paprsků) je často
znázorněn i ve výkresu.
Část technická infrastruktura je většinou potřebná až při rozpracování návrhu územní studie.
Doposud většinou z velké části opakuje skutečnosti zjištěné v rámci rozboru stavu území. Stručné
zopakování fungování systémů je možné, doslovné opsání z rozboru stavu území však zbytečné
a neúčelné. Další součástí návrhu US je obvykle posouzení možnosti napojení navrhované zástavby
na stávající sítě a zpracování bilance spotřeby jednotlivých médií. Tyto údaje by měly být součástí
rozpracování návrhu US, slouží však vždy k hrubé orientaci, jelikož realizovaná zástavba se může
od předpokladů studie značně lišit.
Některé části nemají dle mého názoru v rámci územní studie velký význam a nemusejí být vůbec
zpracovány (např. kapitola telekomunikace, veřejné osvětlení). Stanovení profilů jednotlivých řadů
rovněž nemusí být předmětem územní studie. Opakování ochranných pásem zařízení technické
infrastruktury je neúčelné, stačí jejich uvedení v rámci rozboru stavu území.

4.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1

Morfologie

Někdy bývá popsán charakter krajiny, nadmořská výška, masivy zeleně, vodoteče, rybníky,
eventuální zemědělská krajina, hlavní stavební celky a převážné využití objektů. Bývá provedena
i bilance jednotlivých druhů ploch (orná půda, zahrady, lesní pozemky, zastavěné plochy…).
Stručně bývají popsány hlavní navrhované rozvojové oblasti.
Morfologie území bývá doložena ve výkresu.
Kapitola obvykle opakuje a rozvádí skutečnosti uvedené v rozbor stavu území, v rámci územní
studie je zbytečná.

4.2

Vodní toky a plochy

Kapitola bývá zařazena výjimečně. Zopakován bývá popis vodních toků včetně tabulkového
vyjádření povodňových průtoků. Rybníky jsou zhodnoceny z hlediska plochy, objemu nádrže
a retenčního prostoru. Uvedeny jsou koncentrace sedimentů před a po asanaci znečištěného rybníka.
Je popsána kvalita vody v rybnících a vodních tocích. Určena je i kvalita podzemní vody v území.
Celá kapitola konstatuje stav a v US nemá význam.
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4.3

Klima

Popsán bývá znovu stav klimatu a ovzduší s ohledem na terén řešeného území, zejména pak
na podmínky provětrávání území a výskyt inverzí. Zpracována je obvykle větrná růžice.
Uvedeny bývají průměrné teploty, srážkové úhrny, vlhkost vzduchu, průměrná doba slunečního
svitu, směr větru, výška sněhové pokrývky a četnost inverzních stavů. Doplněn může být i nástin
změn v klimatu na základě sledování významných pražských stanic.
Ve výkresu se zákresem návrhu US bývá území rozděleno do klimatických zón, na části podle
kvality klimatu a s vyjádřením indexem kvality ovzduší.
Kapitola je vždy pouze zopakováním skutečností z rozboru stavu území a neměla by být součástí
územní studie. I její účelnost v rámci rozboru stavu území je zpochybnitelná.

4.4

Ovzduší

Charakterizovány jsou obvykle rozptylové podmínky v území, popsána bývá stávající situace
znečištění ovzduší na základě provedených měření. Zmíněn může být i prašný spad zjištěný
měřením ve stanici nejbližší řešenému území. Naměřené hodnoty bývají znázorněny ve výkresech
(celoroční průměrné koncentrace NO2, NOX, SO2 a CO, krátkodobé maximální koncentrace NO2,
doba překročení imisního limitu IHk NO2).
V tabulce jsou obvykle přehledně seřazeny povolené koncentrace škodlivin v ovzduší.
Uvedeny a v tabulce zpracovány bývají znovu stávající zdroje v kategorii REZZO I až III v řešeném
území s uvedením instalovaného výkonu a emisí tuhých látek, SO2, NOX, CO a NXHY. Zhodnoceny
jsou obvykle dopady emisních aktivit vyplývajících z výhledového stavu na úroveň čistoty ovzduší.
Analýza emisních a imisních dopadů obvykle shrnuje hlavní problémy, identifikuje hlavní
znečišťovatele ovzduší a poukazuje na eventuální závažné střety s požadavky ochrany čistoty
ovzduší vyplývající ze zákona o ovzduší.
Zpracováno bývá hodnocení imisních dopadů mobilních emisních zdrojů, vypočtena bývá
pro jednotlivé komunikace dle zátěží produkce znečišťujících látek, dále jsou spočítány průměrné
roční koncentrace a maximální hodinové koncentrace oxidů dusíku, sledován bývá i benzen.
Obvykle jsou stanoveny vzdálenosti izočar krátkodobých koncentrací a v situaci bývá vynesena
příslušná izočára na základě zátěží komunikací. Výsledek rozptylové studie bývá znázorněn
ve výkresech s průmětem stavu a návrhu US (roční průměrné koncentrace NO2 a benzenu,
maximální hodinové koncentrace NO2, doba překročení krátkodobého imisního limitu NO2).
Někdy je území rozděleno na základě možného zasažení smogem. Zhodnocena je občas i kvalita
srážek a prašný spad.
Zopakován případně aktualizován bývá výkres stávajících ročních průměrných koncentrací
a maximálních krátkodobých koncentrací oxidů dusíku.
Většina kapitoly obvykle konstatuje stav uvedený již v rozboru stavu území. Jediná účelná část může
být analýza znečištění ovzduší na základě navrhované zástavby a intenzity zatížení komunikací,
musí však určit jasné zásady pro situování citlivých funkcí v území a ty se musí projevit i v návrhu
US. Zpracování kapitoly po dohotovení návrhu US nemá smysl.

4.5

Hluk

Identifikovány bývají hlavní stacionární zdroje hluku i nejvíce zatížené komunikace v řešeném
území, případně i hluk z leteckého provozu. Někdy jsou zopakovány hodnoty hlukové zátěže
získané měřením v terénu. Vypsány znovu bývají povolené hodnoty hlukových expozic
pro jednotlivé druhy zástavby. Proveden je obvykle výpočet hlukového zatížení území (ekvivalentní
hladiny hluku), hodnoty bývají vyjádřeny v tabulce a do mapového podkladu bývají zakresleny
polohy izofon 60 dB a 55 dB ve dne a 50 dB a 45 dB v noci. Výpočet bývá v příloze doložen
výstupy z programu HLUK+. Někdy jsou z uvedených dat odvozeny i požadavky a nápravná
opatření pro navrhovanou zástavbu zasaženou nadlimitními hodnotami hlukové zátěže (bariérové
řešení objektů, vhodné řešení dispozice objektů, plné oplocení do výšky 1,8 - 2,2 m apod.).
Zjištěné hodnoty jsou někdy kromě zmíněných schémat zaneseny ve výkresu Vybraných faktorů
životního prostředí.
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Důležité jsou především interpretace výsledků případného výpočtu hluku a stanovení podmínek
pro situování navrhované zástavby i pro její ochranu před hlukem, jinak kapitola nemá význam.
Výčet hygienických limitů patří do rozboru stavu území, v rámci návrhu US není účelné jej uvádět.

4.6

Odpady

V kapitole bývají identifikovány druhy odpadů, které budou v území vznikat a proveden výpočet
jejich množství pro navrhovaný počet obyvatel. Popsán bývá svoz směsného i separovaného
odpadu, velkoobjemového odpadu i odpadu z průmyslu, výroby a služeb, ze zeleně, i odpadních
kalů. Zmíněn bývá stavební odpad z předpokládané výstavby i nebezpečný odpad.
V rámci návrhu US jsou někdy kromě zakreslení stávajících vybrána i místa pro umístění sběrných
hnízd na shromažďování separovatelných odpadů, eventuálně je vytipováno místo pro sběrný dvůr
či popsán stávající.
V případě drobných skládek bývá navržen způsob jejich likvidace. Identifikována bývají místa
s předpokládaným výskytem starých zátěží, popsány černé skládky a možná kontaminace půdy.
Někdy je zopakována definice pojmu odpad i vyjmenovány normy upravující nakládání s odpady.
Ve výkresu odpadů bývají znázorněna místa starých zátěží – černých skládek, starých skládek
a navážek a vyznačeny stávající i navrhované lokality sběru separovaného odpadu, výkupna
sběrných surovin i místa sběru objemného a nebezpečného odpadu. Výjimečně jsou tato data
zahrnuta ve výkresu Vybrané faktory životního prostředí.
Tyto informace zčásti opakují zjištění z rozboru stavu území, pro koncepci územní studie velký
význam nemají a celou kapitolu tak není nutné obvykle uvádět. Její zpracování by bylo účelné
v případě návrhu sanace starých zátěží území, zejména rozsáhlých skládek a kontaminace půdy.
Zvláště definice pojmu odpad a normy pro nakládání s ním by se v návrhu studie objevovat neměly.

4.7

Geologie

Uvedena bývá geomorfologická charakteristika území. Podrobně bývají rozebrány horniny skalního
podloží i pokryvné útvary s detailním popisem jednotlivých vrstev (klasifikace a zatřídění hornin
a zemin), obvykle jsou uvedeny geotechnické charakteristiky zemin a hornin. Bývá zhodnoceno
riziko sesuvů. Identifikována bývají registrovaná ložiska nerostných surovin. Popsán někdy bývá
i režim podzemních vod a její hloubka v území. Znovu bývá součástí návrhu US i rajónová mapa
vhodnosti území k zástavbě. Výjimečně bývá pro jednotlivé rozvojové lokality zhodnocena kvalita
podloží z hlediska zakládání navrhovaného druhu staveb a pojmenována možná rizika.
Většina popisovaných skutečností patří do části rozbor stavu území, v rámci rozpracování návrhu
má smysl uvádět pouze konkrétní možné problémy při zakládání navrhované zástavby a vždy
je třeba jasně identifikovat lokalitu, pro kterou tato omezení platí. Pak může být konkrétní
geologické zhodnocení návrhových lokalit přínosnou informací i pro potenciální stavebníky.
Klasifikace a zatřídění hornin a zemin by se neměly objevovat ani v rozboru stavu území.

4.8

Posouzení radonového rizika

Na základě odvozené mapy radonového rizika či dle Prognózní mapy radonového rizika pro hl. m.
Prahu v měřítku 1 : 25 000, obvykle bez terénního průzkumu a s upozorněním na nutnost dalšího
prověření, bývá zhodnoceno radonové riziko.
Tyto údaje do návrhu US nepatří, diskutabilní je i jejich uvádění v rámci rozboru stavu území.

4.9

Ochrana přírody a krajiny

Vyjmenovány bývají znovu chráněné části přírody (přírodní památky včetně ochranných pásem,
přírodní parky) v rámci řešeného území, zmíněny jsou někdy i lokality v širším okolí.
Stávající vegetační prvky bývají popsány včetně jejich zapojení do systému zeleně. V rámci
rozvojových ploch je vždy stanoven koeficient zeleně.
Určení chráněných částí přírody by mělo být předmětem rozboru stavu území. Zpracování
regulativů zeleně v rámci rozvojových lokalit považuji při rozpracování studie za potřebné,
vhodnější je však jejich zařazení do urbanistické kapitoly Prostorové regulativy zástavby.
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4.10

Územní systém ekologické stability

V návrhu územní studie je někdy zpracován plán ÚSES s podrobností na parcely. Popsány jsou
obvykle jednotlivé prvky ÚSES v řešeném území včetně jejich obecné i podrobné charakteristiky.
Územní studie navrhuje většinou využití a úpravu biokoridorů a biocenter ÚSES.
Vymezeny jsou někdy i plochy celoměstského systému zeleně v přesnosti na jednotlivé části parcel.
Zpracován bývá výkres Ochrana přírody a krajiny (ÚSES a celoměstský systém zeleně).
Zpracování plánu ÚSES i plánu celoměstského systému zeleně nemusí být součástí územní studie,
je možno jej v případě potřeby řešit samostatnou dokumentací (včetně specializované územní
studie). Obecná charakteristika prvků ÚSES je zbytečná, popis navrhovaných úprav ÚSES
i celoměstského systému zeleně je však při rozpracování návrhu studie potřebný.

4.11

Zeleň

Kapitola je zpracována pouze někdy, někdy zcela chybí nebo je zastoupena pouze v rámci
urbanistické části. Stručně bývají pojmenovány souvislé plochy zeleně v řešeném území a jejich
širší vazby do okolí. Popsány jsou někdy i solitérní a liniové prvky zeleně. Identifikovány
a ve výkresu zaneseny jsou někdy nejvýznamnější solitérní stromy v území.
Cíle územní studie
Výjimečně bývají uvedeny základní cíle, které územní studie v rámci zeleně řešila:
· Ekologická stabilizace krajiny
· Vegetační propojení stávajících lokalit zeleně
· Dotvoření okrajové zóny území
· Obohacení zemědělských ploch zelení
· Rozšiřování částí lesních ploch
· Úprava systému cest s cílem zlepšení vzájemné prostupnosti
· Rozvoj zařízení pro odpočinek a využití volného času
· Vytváření dálkových průhledů
· Rozvíjení a udržení krajinného typu
Konkrétní kroky, které byly pro naplnění cílů v návrhu provedeny, popsány většinou nejsou.
Kapitola je dostačující v rámci rozboru stavu území, dále by měla být součástí části o urbanistické
koncepci.
Charakteristika lokality z hlediska geobotanicko-rekonstrukčního mapování
Výjimečně je uvedena vegetační jednotka, do které řešené území spadá.
Tyto údaje patří do rozboru stavu území, nikoliv do návrhu. I zde je však jejich uvedení diskutabilní.
Funkce a členění zeleně
Popsány bývají druhy zeleně v řešeném území. Jejich rozmístění v řešeném území je patrné
z výkresu Krajina a zeleň. Obvykle se dělí na:
· Lesní porosty
· Přírodní nelesní plochy
· Parky a parkově upravené plochy
· Louky a pastviny
· Zahrady a sady
· Obytná zeleň soukromá
· Obytná zeleň veřejně přístupná
· Vyhrazená zeleň u vybavenosti, vyhrazená zeleň sportovní vybavenosti
· Uliční a doprovodná zeleň, obytné ulice, parkoviště
Zpracován bývá výkres Funkční členění ploch zeleně.
Pokud nelze tyto údaje začlenit do hlavního urbanistického výkresu, je zpracování zvláštního
výkresu zeleně v tomto členění při rozpracování studie účelné. Výkres však obsahově patří spíše
do urbanistické části, stejně tak celá kapitola by měla být spíše součástí urbanistického řešení.
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4.12

Zemědělský půdní fond

Určena bývá poloha území v současně zastavěném území obce. Identifikovány bývají pozemky,
které náleží do zemědělského půdního fondu (ZPF). Podíl zemědělské a lesní půdy v rámci
řešeného území bývá zbilancován.
Určeny bývají lokality, kde dojde dle návrhu k záboru zemědělské půdy, uveden bývá výjimečně
i postup vynětí ze ZPF. V tabulce bývají pro jednotlivé lokality provedeny bilance po navrhovaných
funkčních využitích ploch v rozlišení po BPEJ a třídě ochrany ZPF s uvedením kultury, výměry,
třídy ochrany, vyhodnocení, zda bylo do půdy investováno či ne, zda pozemek leží mimo zastavěné
území a s uvedením současného využití pozemků.
Kvalita půdy v řešeném území s kódem BPEJ a třídou ochrany ZPF bývají zakresleny v situaci.
V dalším výkresu bývají zakresleny zábory ZPF.
Opakování údajů z části rozbor stavu území není vhodné, v rámci rozpracování návrhu územní
studie je možné uvést a odůvodnit pouze lokality, kde dojde k záboru zemědělské půdy a tyto
vyznačit ve výkresu. Tato problematika však nemusí být součástí US, může jít o samostatný
materiál.

5.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Výjimečně i v návrhu bývá zařazena kapitola Limity využití území. Zopakovány z P+R a doplněny
bývají limity využití území dle následujících problematik:
Ochranná pásma dopravy
· Ochranná pásma komunikací
· Ochranné pásmo železnice
· Ochranné pásmo letecké dopravy
Ochranná pásma technické infrastruktury
· Uvedena bývá tabulka jednotlivých ochranných pásem
Pásma hygienické ochrany
· Hlukové limity
· Emisní limity znečišťujících látek v ovzduší
· Pásmo hygienické ochrany zdrojů pitné vody
· Pásmo hygienické ochrany čistírny odpadních vod
· Pásmo hygienické ochrany hřbitovů
· Pásmo hygienické ochrany výrobních areálů
Inundační území
Ochrana před zářením
Ložiska nerostných surovin
Zvláště chráněná území
Všeobecná ochrana krajiny
· Významné krajinné prvky
· Územní systém ekologické stability
· Přírodní parky
· Památné stromy
Péče o památky
· Nemovité kulturní památky
· Objekty památkového zájmu
· Území častých archeologických nálezů
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US obvykle navrhuje následující nové limity či změny stávajících limitů:
· Změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
· Úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
· Veřejně prospěšné stavby (vložení nových či zrušení stávajících)
· Stanovení regulačních čar pro stávající i novou zástavbu
· Stavební uzávěra pro výstavbu metra či tramvajové trati – upřesnění hranice
· ÚSES – upřesnění hranice
Limity využití území bývají popsány obecně, uvedeny někdy bývají i limity, které se v lokalitě
nevyskytují. Na závěr bývá zpracován přehled platných limitů, které jsou zaneseny do výkresu.
Limity území patří do části rozbor stavu území, v návrhové části mají být uvedeny pouze, pokud
některá z navrhovaných funkcí či navrhované zařízení vyvolává nový limit území či změnu
stávajícího a tato skutečnost není jasná z ostatních výkresů. Uvádění obecných limitů, které
se k danému území nevztahují, je zbytečné a zavádějící.

6.

CIVILNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

6.1

Civilní ochrana

Kapitola bývá zpracována na základě požadavku Odboru krizového řízení MHMP. Obvykle bývá
kompletně převzata z P+R. Zopakovány bývají úvodní komentáře k významu civilní ochrany
i vytipování možných rizik. Výjimečně je kapitola v rámci návrhu doplněna.
Kolektivní ochrana obyvatelstva je obvykle navržena ukrytím v krytech v rámci či v okolí řešeného
území. Kryty bývají uvedeny včetně adresy a kapacity. Bývají zmíněny hlavní principy úpravy
podzemních částí navrhovaných objektů na úkryty.
Individuální ochrana obyvatelstva je obvykle zabezpečována Odborem krizového řízení MHMP.
Vyrozumění a varování obyvatelstva se většinou děje prostřednictvím sirén již v území
lokalizovaných či nově navržených.
Z hlediska usnadnění záchranných prací jsou obvykle identifikována možná místa průmyslových
havárií, jako potenciální zdroj havárií je třeba vnímat i značně zatížené komunikace
(únik škodlivin). Vytipovány bývají hlavní únikové trasy.
Výjimečně jsou podrobně popsány možnosti výstavby krytu či využití navrhovaných staveb jako
krytu včetně výpočtu a posouzení požadované kapacity.
Civilní ochrana bývá graficky vyjádřena v Doložce civilní obrany.
I pro návrh dle mého názoru platí, že by US neměla být dokumentem, který podává informace
o civilní ochraně obyvatelstva. Proto považuji v i rámci návrhu územní studie zpracování této
kapitoly za zbytečné, její reálná využitelnost je prakticky nulová.

6.2

Protipovodňová ochrana

Kapitola bývá kompletně převzata z P+R.
Pouhé opakování kapitoly z rozboru stavu území je zbytečné, pokud US navrhuje nějaká nová
protipovodňová opatření, je zařazení této kapitoly nutné. Vhodné je však její přičlenění ke kapitole
Vodní toky. Měl by být uveden i požadavek na další rozpracování a prověření navržené koncepce.
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7.

SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ
PROJEKTANTA

Na závěr někdy bývají zhodnoceny jednotlivé prověřované varianty a problémové okruhy.
V bodech bývá popsáno zpracovatelem doporučené řešení (např. změna funkčního využití, úpravy
prostorů, stabilizace hranic rozvoje, způsoby řešení problémů s parkováním, řešení pěších tras atd.),
důraz bývá kladen na kompoziční dotvoření území a stanovení jeho zásadních principů.
V rámci doporučení projektanta bývá obvykle požadavek na projednání návrhu územní studie,
pořízení podrobnějších dokumentací dílčích problémů v území či dílčích lokalit.
Stručná rekapitulace, názor zpracovatele dokumentace, a zejména zhodnocení výběru případných
prověřovaných variant, ale i označení problémů, které musí být dále řešeny, by mělo být součástí
každé územní studie.

8.

DOKLADOVÁ ČÁST

Součástí dokladové části bývají kopie stanovisek pořizovatele a jednotlivých odborných vyjádření
k návrhu územní studie, případně i záznamy z jednání a z výrobních výborů, eventuálně výstupy
z výpočtů jednotlivých profesních částí (např. příspěvek dopravní zátěže ke znečištění ovzduší,
výpočty a grafická schémata hlukového zatížení).

316

19. Obvyklý obsah územní studie v Praze

19.3 Čistopis
V rámci čistopisu bývá buď znovu zpracována celá textová část, nebo je předložen pouze doplněk
textové části, tzn. ne celá zpráva je aktualizována. Někdy má textová část čistopisu územní studie
strukturu obdobnou návrhové části US, v jednotlivých kapitolách jsou však zmiňovány pouze údaje
týkající se lokalit řešených v rámci čistopisu.
Řešení formou doplňku zhoršuje přehlednost celého materiálu. Doplněk je nutno používat současně
s návrhem US, což je časově zdlouhavé a může vést k chybám při práci s dokumentem. Vhodné
je i při zpracování úpravy předložit textovou zprávu celou, nejen přepracované kapitoly.

TEXTOVÁ ČÁST
V textu jsou obvykle popsána území, kde došlo v čistopisu ke změně oproti návrhu územní studie.
V případě přepracovaných lokalit obvykle textová část vychází ze struktury textu v návrhovém
stupni dokumentu.
Pro každou z lokalit bývají uvedeny Důvody pro zpracování, Vymezení území a Širší vztahy.
Stěžejní částí bývá Návrh funkčního využití ploch a Návrh urbanistického a prostorového
řešení. V popisu bývá postupováno po jednotlivých částech lokality, pro každou bývá zdůvodněno
a popsáno přepracované řešení, vysvětlen dopravní návrh a odkazem na výkres a tabulku zmíněna
regulace zástavby. V rámci jednotlivých lokalit bývají popsány Funkční složky území ve struktuře
z návrhové části dokumentace, popis bývá doplněn tabulkami. Kapitoly Zeleň a Ochrana ZPF
bývají pro nový návrh lokality přepracovány.
V kapitole Doprava bývají zmíněny pouze odlišnosti řešení navrženého v čistopisu od řešení
v návrhu, stejně tak jako v kapitole Ochrana a tvorba životního prostředí.
Kapitola Technické vybavení bývá naopak z velké části zopakována z návrhové části pro celé
řešené území US, pro konkrétní lokalitu bývají aktualizovány pouze bilance.
Aktualizována bývá i kapitola Etapizace výstavby lokalit a investice podmiňující výstavbu.
Zmíněna bývá i předpokládaná spoluúčast města na budování páteřních inženýrských sítí. Znovu
uvedena je obvykle i kapitola Urbanistická ekonomie.
V dokladové části bývají zařazeny pouze dokumenty týkající se čistopisu, podklady z části P+R
ani návrh nebývají zařazeny.
Nejvhodnější je respektovat strukturu původní zprávy a ve zvláštní příloze upozornit na odlišnosti,
ke kterým při úpravě návrhu došlo.

Souhrnné zhodnocení, doporučení a závěry
Na závěr textové zprávy čistopisu bývají zhodnoceny přínosy navrženého řešení oproti návrhu
územní studie i problémy, které se vyřešit nepodařilo. Slovně formulovanými závěry bývá popsána
celková koncepce řešeného území studie i lokalit zpracovaných v čistopise. Uvedena bývají
konkrétní doporučení pro rozvoj území, včetně popisu závazné a směrné koncepce urbanistického
založení rozvojových lokalit. Výjimečně územní studie definuje jako podmínku zástavby určitého
území zpracování zastavovacích podmínek.
Autorský komentář a doporučení k navrženému řešení jsou velmi cenné, stejně tak jako zhodnocení
změn provedených v čistopisu. Podmínka zpracování zastavovacích podmínek by se v územní studii
objevovat neměla, studie však může doporučit pořízení regulačního plánu pro vybranou část území.
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VÝKRESOVÁ ČÁST
Přepracované lokality
Přepracované lokality bývají vyznačeny v Koordinační situaci. V závěru popisu každé lokality
bývají zařazena Variantní řešení dotčeného území zpracovaná v jednoduchých schématech.
Územní studie by ve výsledku měla předkládat pouze jedno vybrané řešení a nezatěžovat uživatele
odkazy na platnost částí původního dokumentu doplněných o přepracované lokality. Pro informaci
o posuzovaných variantách je vhodné uvést jejich přehled, musí však být jasné, které řešení
je výsledkem územní studie.

Celé řešené území územní studie
V rámci čistopisu obvykle nejsou zpracovány všechny výkresy znovu. Běžně jsou nově zpracovány
pouze výkresy:
· Funkční využití ploch
· Urbanistická situace
· Výkres prostorové regulace
· Doprava
· Situace širších dopravních vztahů
· Příroda, krajina, zeleň
· Veřejně prospěšné stavby (včetně veřejně prospěšných opatření a navrhovaných stavebních
uzávěr)
Stejně jako u textové části, i u grafické části je třeba předložit finální verzi všech výkresů. V textové
části čistopisu je vhodné zařadit zmenšeniny všech platných výkresů.
Je evidentní, že výše uvedené přepracované výkresy jsou v rámci územní studie nejdůležitější,
ostatní výkresy často nejsou pro další používání studie významné a tím pádem ani není vhodné
požadovat jejich zpracování v zadání.
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20. TABULKY POROVNÁNÍ VYBRANÝCH STUDIÍ
Tato příloha doplňuje Přílohu 19. Obvyklý obsah územní studie v Praze, obsahuje tabulky
porovnávající obsah čtyř urbanistických studií uvedených v předchozí příloze. Všechny studie jsou
přehledně srovnány vedle sebe, je tedy patrné, zda je sledovaný prvek obsažen v jedné, více
či ve všech studiích. Tabulka je členěna na části odpovídající jednotlivým fázím studie a dále
na část textovou, na grafické přílohy vložené do textu a na samostatné výkresy. Tučně jsou
zvýrazněny hlavní kapitoly, normálním typem písma podkapitoly.
Pro všechny studie a jednotlivé jevy v nich obsažené je uvedeno, zda daná studie jev obsahuje,
eventuálně jestli je vyjádřen tabulkou, schématem či zmenšeným výkresem včetně jeho formátu.
V případě, že je jev popsán či znázorněn v jiném místě studie, je uveden odkaz na příslušnou
kapitolu či schéma. Rovněž v případě, že je výkres sloučen s jiným, je zde odkaz. U výkresů je vždy
uvedeno jejich měřítko.
Ve sloupci doporučení uvádím svůj názor na potřebnost a využitelnost daného jevu. Tato
využitelnost je primárně vztažena k typu studie, který byl a bude nejčastěji pořizován, tedy ke studii
koncepčně řešící rozsáhlejší a složitější transformační nebo rozvojové území. V případě odlišných
typů studie by logicky doporučení byla odlišná. U průzkumů a rozborů bude doporučení rovněž
ovlivněno skutečností, zda je bude zpracovávat pořizovatel obecně jako podklad pro vyhlášení
urbanistické soutěže, nebo zda si je bude zpracovávat projektant na míru svému návrhu.
Doporučení je provedeno ve škále:
· nutné – zpracování je potřebné vždy bez ohledu na typ území a měřítko
· velmi vhodné – zpracování je až na výjimky potřebné vždy
· vhodné – zpracování je potřebné ve většině případů, mohou se však vyskytnout typy území,
kde není tento jev opodstatněné zpracovat
· postradatelné – daný jev většinou není potřebné zpracovat, může však studii obohatit
· zbytečné – daný jev není v naprosté většině případů potřeba zpracovat
Některé jevy jsou výrazně závislé na typu studie a území, jejich hodnocení nelze zobecnit. V těchto
případech je v doporučení uváděno:
· dle potřeby
· dle podrobnosti
U některých jevů je vhodné jejich zařazení v jiné části materiálu, proto je doporučen odkaz:
· v kapitole… (například Technické vybavení)
· stačí ve zprávě – není nutné zpracovávat samostatně, může být součástí textu
V závěrečné podkapitole této přílohy je pro jednotlivé studie provedena rekapitulace použitých
regulačních prvků zástavby v části podrobnější regulace území.
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20.1 Základní údaje o studiích
STUDIE

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská - US Nové dvory
Špejchar
v Praze 4

Typ území

Transformační
plochy + bloková
zástavba

Poloha ve městě

Subcentrum
Prahy

Vesnická zástavba
a rodinné domy,
průmyslové
areály, nová
rozvojová území
SV okraj, do 1976
samostatná obec

Dostavba blokové
struktury
ovlivněná
dopravními
stavbami
Centrální část
Prahy

Dostavba
budoucího centra
kolem stanice
metra, včetně území
pro sportovní areál
Nezastavěné území
v sídlištní zástavbě

Rozloha řešeného území
Rozloha širších vztahů

192 ha
neuvedeno

267 ha
466 ha

20 ha
39 ha

29 ha
neuvedeno

Útvar rozvoje
hl. m. Prahy

Útvar rozvoje
hl. m. Prahy

MHMP - sekce
Útvar rozvoje
hl. m. Prahy

MHMP - sekce
Útvar rozvoje
hl. m. Prahy

Zpracovatel

VHE a spol.
architektonická
kancelář s.r.o.

Architektonické
A+R SYSTEM
studio Hysek s.r.o. s.r.o.
architektonická
kancelář

Kooperanti

PUDIS a.s.
Soukromé osoby
(doprava, přírodní (doprava)
podmínky, ŽP)

Metroprojekt
Praha a.s.
(doprava)

ONEGAST s.r.o.
(technická
infrastruktura)

SUDOP a.s.
(železniční
problematika)

Projekt IV s.r.o.,
Sdružení IPM
s.r.o. Praha,
soukromé osoby
(technické
vybavení)

K+K průzkum
s.r.o. (geologie,
ZPF)

K+K průzkum s.r.o.
(geologie, ZPF)

PPÚ Babtie s.r.o.
(technická
infrastruktura)

PPÚ Babtie s.r.o.,
Atelier Dupanda,
soukromé osoby
(životní prostředí)

PPÚ Babtie s.r.o.
(technická
infrastruktura,
životní prostředí)

PPÚ Babtie s.r.o.,
PÚDIS a.s.,
soukromé osoby
(životní prostředí,
hluk, ovzduší,
odpady)

ÚDAJE O ÚZEMÍ

AUTOŘI
Objednatel

UNITED
ARCHITECT
STUDIO, s.r.o.
Ing. arch. Jaromír
Myška

SPORTPROJEKTA
Praha s.r.o. (náplň
a kapacity
sportovních
zařízení)
FÁZE ZPRACOVÁNÍ
Průzkumy a rozbory

Září 2000
Listopad 2002 aktualizace

Červenec 1999

Listopad 2002
Únor 2004 aktualizace

Duben 2003

Koncept
Návrh
Doplněk
Čistopis

------------------Říjen 2001
------------------Červenec 2003

------------------Říjen 2000
Prosinec 2002
-------------------

Listopad 2002
Únor 2004
-------------------------------------

------------------Červen 2004
------------------US přerušena
po návrhu

Forma zpracování

digitální

digitální

digitální

digitální
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20.2 Průzkumy a rozbory
P+R - TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Rozsah textu

24 + 37 stran A3
Zmenšené
výkresy
Tabulky, foto

42 stran A3
--------

19 stran A3
--------

Tabulky, foto

Tabulky, foto

99 + 81 stran A3

88 stran A3

33 stran A3

98 stran A3
Zmenšené
výkresy
Tabulky,
schémata
205 stran A3

Základní údaje
Hlavní cíle řešení
Vymezení řešeného území
Zadání
Podmínky zpracování US
Zhodnocení dříve zpracované
ÚPD a ÚPP

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

nutné
nutné
nutné
nutné
možné
nutné

Územní plán SÚ hl. m. Prahy
Předchozí urbanistické studie
Dílčí projekty
Podklady
Podklady předané objednatelem
Vydaná územní rozhodnutí
Významné záměry
Kulturně historické
a architektonické hodnoty

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

nutné
velmi vhodné
velmi vhodné
nutné
nutné
nutné
nutné
nutné

Urbanistický vývoj území
Podmínky památkové ochrany
Seznam nemovitých kulturních
památek

ANO
ANO
ANO

ANO
NE
ANO

ANO
NE
NE

ANO
ANO
ANO

možné
nutné
velmi vhodné

Širší vztahy a vazby na okolí
Prostorové podmínky, terén
Urbanistické vztahy, sousedící
osídlení

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

ANO
NE
ANO

ANO
ANO
ANO

nutné
velmi vhodné
nutné

Funkční využití vyplývající
z potřeb okolí

NE

NE

NE

ANO

velmi vhodné

Širší dopravní vztahy
Širší vztahy technické
infrastruktury

ANO
ANO

NE
NE

ANO
NE

ANO
NE

vhodné
vhodné

Širší systém zeleně, krajina,
rekreační zázemí

ANO

ANO

NE

NE

velmi vhodné

Deficity
Základní charakteristika
lokality

NE
ANO

NE
ANO

NE
NE

ANO
ANO

vhodné
nutné

Urbanistická struktura
Přírodní a krajinné podmínky
Dopravní stavby a jejich vliv
na území

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

ANO
ANO
NE

nutné
nutné
vhodné

Vliv ŽP na využití území
Stávající stav území (zástavba,
zeleň)

ANO
NE

NE
NE

NE
ANO

NE
ANO

vhodné
nutné

Stabilizované plochy
Plochy k přestavbě a regeneraci
Plochy určené k novému rozvoji

NE
NE
NE

NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné

Rozsah zprávy celkem

Doporučení
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Obyvatelstvo a pracovní
příležitosti
Stanovení potřeb spádového
území
Zásady funkčního využití
území
Bydlení, obytná struktura
Školství a kultura
Zdravotnictví a sociální péče
Obchod a služby
Administrativa
Výroba a sklady
Zemědělství
Sport, rekreace, volný čas
Systém zeleně
Technické vybavení
Majetkoprávní vztahy
Urbanistická ekonomie
Komentář k cenové mapě
Dynamika rozvoje území
Využitelné ekonomické nástroje
(dotační tituly)
Stavební stav objektů
Civilní ochrana (CO)
Charakteristika území z hlediska
CO
Objekty představující zvýšené
riziko z hlediska CO
Úkryty CO a jejich
charakteristika
Systém varování a vyrozumění
obyvatelstva
Systém protipovodňové ochrany
Závěr z hlediska CO
Veřejně prospěšné stavby
Limity území

ANO

ANO

NE

ANO

vhodné

NE

NE

NE

ANO

dle potřeby

ANO

ANO

NE

ANO

velmi vhodné

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
v kapitole TV
dle podrobnosti

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO

možné
možné
zbytečné
zbytečné

NE
ANO
ANO

ANO
NE
NE

NE
NE
NE

NE
ANO
ANO

velmi vhodné
zbytečné
zbytečné

ANO

NE

NE

NE

zbytečné

ANO

NE

NE

ANO

zbytečné

ANO

NE

NE

ANO

zbytečné

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
ANO

NE
NE
NE
NE

NE
NE
ANO
ANO

vhodné
zbytečné
nutné
nutné

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO

nutné
nutné
nutné
velmi vhodné
vhodné
nutné
zbytečné
možné
možné
postradatelné
zbytečné
nutné
zbytečné
vhodné
možné
nutné
nutné

NE
ANO

ANO
ANO

NE
ANO

ANO
ANO

možné
dle potřeby

NE

ANO

NE

ANO

možné

DOPRAVA
Charakteristika stavu
Automobilová doprava
Širší vztahy
Vnitřní komunikační síť
Popis vybraných komunikací
Dopravně-inženýrské podklady
Nehodovost
ČSPH a servisy
Zařízení se speciálními nároky
Ochranná pásma
Dopravní značení
Doprava v klidu
Počty stání dle vyhlášky
Fotografie
Dopravní závady
Hromadná doprava
Městská hromadná doprava
(MHD)
MHD - linky, počet spojů
Příměstská integrovaná doprava
(PID)
PID - linky, počet spojů
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ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

velmi vhodné
velmi vhodné
dle potřeby
možné
nutné
postradatelné

Koncepce rozvoje železniční sítě ANO
Výhledové využití železničních
ANO
ploch

NE
NE

ANO
NE

NE
NE

postradatelné
nutné

Problémové okruhy železniční
dopravy

ANO

NE

NE

NE

postradatelné

Ochranná pásma
Lodní doprava
Popis vodní cesty
Přístav
Letecká doprava
Výhledové záměry ovlivňující
řešení

NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE

NE
NE
NE
NE
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
ANO

ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO

vhodné
dle potřeby
postradatelné
vhodné
dle potřeby
nutné

ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE

NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO

ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE

NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO

nutné
velmi vhodné
možné
možné
dle potřeby
velmi vhodné
postradatelné
velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné
vhodné
velmi vhodné
možné
velmi vhodné
vhodné
vhodné
postradatelné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
nutné
vhodné
postradatelné
zbytečné
možné
možné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
vhodné

Pěší doprava
Cyklistická doprava a trasy
Železniční doprava
Popis stávajících tratí
Plochy pro železniční dopravu
Počty vlaků na jednotlivých
tratích

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Stávající stav
Kanalizace
Splaškové vody
Dešťové vody
Čistírny odpadních vod
Vodní toky
Povodňové průtoky
Výšky hladin při povodni
Zásobování vodou
Zásobování plynem
Ochranná a bezpečnostní pásma
Vytápění
Stávající kotelny v území
Zásobování elektrickou energií
Nadřazený systém VVN
Napájecí systém VN
Distribuční systém 22 kV
Kabely 1kV, 0.4kV
Spotřeba a použití el. energie
Veřejné osvětlení
Speciální kabely
Ochranná pásma
Trafostanice
Telekomunikace
Telefonní síť
Dálkové kabely
Kabely jiných provozovatelů
Rozhlas po drátě, místní rozhlas
Radioreléové spoje
Příjem televizního signálu
Ochranná pásma
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PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Morfologie území
Druhy ploch v území dle KN
Zeleň
Charakteristika zeleně
Funkční členění zeleně
Významné stromy v území
Výskyt rostlin v území
Výskyt živočichů v území
Chráněné části přírody
Náměty úprav krajiny a zeleně
Územní systém ekologické
stability

ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
NE

ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

velmi vhodné
postradatelné
velmi vhodné
vhodné
možné
možné
zbytečné
zbytečné
nutné
velmi vhodné
nutné

Zemědělský a lesní půdní fond
Bonitované půdně ekologické
jednotky

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

možné
postradatelné

Třídy ochrany zemědělské půdy
Inženýrsko-geologické poměry
Poloha a nadmořská výška území
Geologické poměry
Hydrogeologické poměry
Geotechnické charakteristiky
zemin a hornin

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

postradatelné
postradatelné
postradatelné
postradatelné
postradatelné
zbytečné

Inženýrsko-geologické
zhodnocení

ANO

ANO

ANO

ANO

zbytečné

Ložiskové poměry a chráněná
území

ANO

ANO

NE

ANO

zbytečné

Posouzení radonového rizika
Klima
Ovzduší
Stav, rozptylové podmínky
Emise za stacionárních
a mobilních zdrojů

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

zbytečné
zbytečné
možné
možné
postradatelné

Kvalita srážek
Prašný spad
Povolené koncentrace škodlivin
Výpočet znečištění ovzduší
Hlukové poměry
Dosavadní měření
Stacionární a mobilní zdroje
hluku

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

zbytečné
postradatelné
možné
dle potřeby
vhodné
možné
možné

Hluk z leteckého provozu
Hygienické limity
Vyhodnocení hlukové zátěže
Znečištění půdy a vody
Znečištění horninového prostředí
a půdy

NE
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
NE
NE

ANO
ANO
NE
NE
NE

dle potřeby
vhodné
vhodné
zbytečné
zbytečné

Znečištění podzemních vod
Znečištění povrchových vod
Odpady
Komunální odpad
Separovaný odpad
Průmyslové odpady
Ostatní odpad
Odpady z dolování a těžby
Skládky

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

zbytečné
zbytečné
postradatelné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
vhodné
zbytečné
dle potřeby
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DOPORUČENÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ
NE
Konkrétní problémy v území
Rozvojové možnosti a strategie ANO
rozvoje

ANO
ANO

NE
ANO

NE
ANO

nutné
velmi vhodné

Hlavní rozvojové prostory
Hlavní zásady urbanistické
koncepce

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

nutné
velmi vhodné

Hlavní lokality k rehabilitaci
Vhodné změny funkčního
využití

NE
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

NE
NE

nutné
vhodné

Dopravní problémy k řešení
Nová komunikační propojení
Nutná dopravní napojení ploch
Úpravy dopravního řešení
Řešení parkování
Zlepšení zeleně a životního
prostředí

NE
NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE

nutné
nutné
vhodné
vhodné
velmi vhodné
vhodné

Posílení kritických míst zeleně
Propojení masivů zeleně
Posílení zeleně v rámci zástavby
Bilance a kapacity území

NE
NE
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
NE

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

vhodné
vhodné
vhodné
nutné

P+R - SCHEMATA V TEXTU

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Doporučení

Poloha řešeného území v rámci
města

--------

1xA3

--------

--------

vhodné

Vymezení řešeného území
Vymezení urbanistických
obvodů

1xA3
1xA3

-------1xA3

1xA3
--------

1:5000
Širší vztahy A3
+ 1:5000

nutné
postradatelné

Bilance rozlohy a obyvatel
urbanistických obvodů

--------

--------

--------

Tabulka

postradatelné

Výřez z platného územního
plánu

--------

--------

1xA3

--------

velmi vhodné

Průmět územního plánu do stavu
území

--------

--------

1xA3

--------

vhodné

Bilance ploch územního plánu
v řešeném území

--------

--------

--------

Tabulka

velmi vhodné

Rozdělení území na části
Zastavěné a zastavitelné území
Předchozí urbanistické studie
Projekty a záměry
Provedené změny a úpravy
územního plánu

--------------2xA3
2xA3
--------

1xA3
-----------------------------

----------------------------1xA3

-------1:5000
5xA3
---------------

velmi vhodné
postradatelné
nutné
nutné
velmi vhodné

Vydaná územní rozhodnutí
1xA3
Přehled vydaných ÚR
Tabulka 1xA3
Plánová dokumentace vybraných -------staveb

----------------------

----------------------

1:5000
-------12xA3

nutné
nutné
zbytečné

Rozvojové plány okolních území -------Morfologie území
-------Vizualizace stávajícího stavu
-------území

1xA3
---------------

-------1xA3
--------

-------1:5000
2xA3

velmi vhodné
možné
vhodné

Průmět historických map
do aktuálního polohopisu

1xA3

--------

--------

--------

vhodné

Kopie historických map
Historické fotografie

9xA3
2xA3

11xA3
--------

2xA3
1xA3

1xA3
6xA3

vhodné
vhodné

URBANISTICKÁ ČÁST
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Objekty památkově chráněné
a architektonicky hodnotné

1xA3

Přehled 2xA3

--------

--------

nutné

Stanoviště fotodokumentace
Fotodokumentace včetně
panoramat

1xA3
12xA3

-------14xA3

-------3xA3

1:5000
na CD

nutné
nutné, většina
stačí na CD

Letecké fotografie území
Věková struktura obyvatel MČ

6xA3
Tabulka + graf
3xA3

---------------

---------------

2xA3
Tabulka

velmi vhodné
zbytečné

Vývoj počtu obyvatel
Rozmístění obytných objektů
Zařízení veřejného vybavení
a zařízení církví

-------1xA3
1xA3

Tabulka
Tabulka
Tabulka

----------------------

Tabulka
-------Tabulka

postradatelné
vhodné
vhodné

Zařízení administrativy
Zařízení obchodu a služeb
Zařízení výroby
Zařízení sportu a volného času

1xA3
1xA3
1xA3
1xA3 spolu
s parky a zelení

Tabulka
Tabulka
-------Tabulka

-----------------------------

Tabulka
Tabulka
Tabulka
--------

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné

Parky a plochy zeleně

1xA3 spolu
se sportem
a volným časem

--------

--------

--------

vhodné

Doporučené kapacity zařízení
v území

--------

--------

--------

Tabulka

velmi vhodné

Přehled vlastníků pozemků
po parcelách

Tabulka 12xA3

--------

--------

Tabulka 3xA3

postradatelné

Ceny pozemků v lokalitě
dle cenové mapy

--------

--------

--------

Tabulka

zbytečné

Cenová mapa
Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšné stavby
Orientačně významná místa
v území

-----------------------------

---------------------Tabulka

-----------------------------

1:5000
Tabulka
1:5000
Ve výkresu
kompozice

postradatelné
velmi vhodné
velmi vhodné
vhodné

Civilní ochrana
Význam tónu varovných signálů
CO

1xA3
--------

---------------

---------------

-------Tabulka

postradatelné
zbytečné

Bilance stávajících funkčních
ploch v území

1xA3

--------

--------

Tabulka

velmi vhodné

Stanoviska související s řešeným -------územím

--------

--------

15 stanovisek

postradatelné

Širší vztahy území (územní plán) 1xA3,
zmenšenina
výkresu
Ortofotomapa území
-------Funkční využití území (stávající 1xA3,
stav ploch dle územního plánu)
zmenšenina
výkresu
Urbanistický rozbor (stávající
2xA3,
stav)
zmenšenina
výkresu
Prostorové a kompoziční vztahy -------Problémový výkres
2xA3,
zmenšenina
výkresu
Vlastnické vztahy
2xA3,
zmenšenina
výkresu
Limity území
-------Strategie rozvoje
1xA3,
zmenšenina
výkresu

--------

--------

1:40000

nutné

---------------

---------------

1:5000
1:5000

nutné
vhodné

--------

--------

1:5000

nutné

---------------

---------------

1:5000
1:5000

možné
velmi vhodné

--------

--------

1:5000

vhodné

---------------

---------------

1:5000
1:5000

velmi vhodné
velmi vhodné
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DOPRAVA
Kategorie vybraných komunikací Tabulka
Šířka uličního profilu vybraných -------komunikací

Tabulka
--------

---------------

Zatížení dopravní sítě

--------

1xA4

1xA3

Tabulka +
schéma 1xA3

vhodné

Intenzity dopravy na vybraných
křižovatkách

--------

1xA3

--------

--------

postradatelné

Počet nehod v křižovatkách
-------Stávající počet parkovacích stání -------Výpočet požadavků odstavných Tabulka
stání

Tabulka
-------Tabulka

-------Tabulka
--------

-------V textu
Tabulka

zbytečné
velmi vhodné
velmi vhodné

Trasy linek autobusové dopravy
Popis železničních tratí
Počty vlaků
Projekty rozvoje nádraží
Fotografie dopravně
problematických míst

-------Tabulka
Tabulka
6x výkres
--------

----------------------------3 fotografie

------------------------------------

1:10000
-----------------------------

možné
možné
postradatelné
velmi vhodné
vhodné

Širší dopravní vztahy
Doprava

-------2xA3,
zmenšenina
výkresu

---------------

---------------

1:15000
1:5000

vhodné
velmi vhodné

Průtoky velkých vod
Hladiny velkých vod
Regulační stanice plynu
Tepelné zdroje
Rozpínací stanice, trafostanice
Schéma kabelů 22 kV
Kapacita čistírny
Ochranná pásma technické
infrastruktury

Tabulka
-------Tabulka
Tabulka
Tabulka
1xA3
---------------

Tabulka
---------------------Tabulka
1xA3
Tabulka
--------

---------------------Tabulka
-----------------------------

--------------Tabulka
Tabulka
---------------------Tabulka

vhodné
vhodné
možné
možné
možné
postradatelné
možné
vhodné

Širší vztahy technické
infrastruktury

--------

--------

--------

1:15000

možné

Kanalizace a vodní toky

2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3,
zmenšenina
výkresu

--------

--------

1:5000

vhodné

--------

--------

1:5000

vhodné

--------

--------

1:5000

vhodné

--------

--------

1:5000

vhodné

--------

--------

1:5000

vhodné

Tabulka

možné
postradatelné

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Zásobování vodou

Zásobování plynem a vytápění

Zásobování elektrickou energií

Telekomunikace

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Druhy ploch v území dle KN
Zeleň a chráněné prvky přírody
Stromy v území - dendrologický
průzkum

-------1:5000
--------

Tabulka
---------------

----------------------

1:5000
1:5000
Tabulka 1xA3

postradatelné
velmi vhodné
zbytečné

Územní systém ekologické
stability

1:5000

--------

--------

1:5000

velmi vhodné

ÚSES - přehled prvků
Vyhodnocení ZPF

-------Tabulka

-------Tabulka

-------Tabulka

Tabulka
Tabulka

možné
postradatelné
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Zemědělství (půdní typy, BPEJ,
třídy ochrany ZPF)

--------

--------

--------

1:5000

postradatelné

Geotechnické charakteristiky
zemin a hornin

Tabulka

Tabulka

Tabulka

Tabulka

zbytečné

Přehledná geologická mapa
(rajónová mapa)

1:5000

--------

1xA3

1:5000

zbytečné

Ovzduší
Zdroje znečištění ovzduší

1:5000
Tabulka

-------Tabulka pro
stacionární
a tabulka pro
mobilní zdroje

5xA3
Tabulka pro
stacionární
a tabulka pro
mobilní zdroje

1:5000
V textu

vhodné
postradatelné

Výsledky měření a výpočtu
emisí

Tabulka

Tabulky a grafy
pro celou Prahu

Tabulka

Tabulky
a schémata

Imisní limity
Klimatologická data vybrané
stanice

---------------

Tabulka
Tabulka

Tabulka
--------

Tabulka
Tabulka

postradatelné,
pro celou
Prahu zbytečné
vhodné
zbytečné

Klasifikace klimatu
Výsledky měření hluku
Vzdálenosti izofon
od komunikací

-------Tabulka
--------

-------Tabulka
Tabulka

1xA3
Tabulka
--------

1:5000
Tabulka
Tabulka

zbytečné
postradatelné
vhodné

Izofony leteckého provozu
-------Režim pro výstavbu v hlukových -------zónách

2xA3
Tabulka

---------------

---------------

dle potřeby
vhodné

Půda a odpady
Evidence skládek
Kontaminace zeminy
Kontaminace vody
Vybrané faktory životního
prostředí

-------Tabulka
2x tabulka
5x tabulka
--------

------------------------------------

----------------------------1:5000

postradatelné
možné
postradatelné
postradatelné
velmi vhodné

1:5000
-------Tabulka
Tabulka
--------
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P+R - VÝKRESY

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Počet výkresů

12 výkresů,
některé rozděleny
na 2 listy

22 výkresů

4 výkresy

24 výkresů

Širší vztahy území (územní plán) 1:5000

1:10000

V textové
zprávě

nutné

Funkční využití území (stávající
stav ploch dle územního plánu)

1:5000

1:5000

1:5000,
i kompoziční
rozbor
---------

1:2000

vhodné

Průmět územního plánu do stavu
území

---------

---------

V textové zprávě

1:2000

vhodné

Stávající stav
Vlastnické (majetkoprávní)
vztahy

1:2000
1:2000

1:2000
1:2000

1:1000
1:1000

1:2000
1:2000

nutné
velmi vhodné

Vydaná územní rozhodnutí
a stavební povolení

---------

---------

---------

1:2000

stačí ve zprávě

Veřejně prospěšné stavby

---------

---------

---------

1:2000

stačí ve zprávě

Historický vývoj sídla (období
vzniku)

---------

1:5000

---------

---------

vhodné

Urbanistická struktura
(typ zástavby)

---------

1:5000

---------

---------

vhodné

Prostorové a kompoziční vztahy
Doprava - širší vztahy
Doprava
Technické vybavení - širší
vztahy

----------------1:2000
---------

--------1:5000
1:2000
---------

---------------------------------

1:5000
1:5000
1:2000
1:5000

vhodné
možné
velmi vhodné
vhodné

Kanalizace a vodní toky
Zásobování vodou
Zásobování plynem

1:2000
1:2000
1:2000 spolu
s vytápěním

1:5000
1:5000
1:5000

1:1000
1:1000
1:1000 spolu
s vytápěním

1:2000
1:2000
1:2000 spolu
s vytápěním

velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné

Zásobování elektrickou energií
Vytápění

1:2000
1:2000 spolu
s plynem

1:5000
1:5000

1:1000
1:1000 spolu
s plynem

1:2000
1:2000 spolu
s plynem

vhodné
dle potřeby

Telekomunikace a spoje
Rajónová mapa vhodnosti
k zástavbě

1:2000
---------

1:5000
1:5000

1:1000
V textové zprávě

1:2000
1:2000

postradatelné
postradatelné

Zemědělský a lesní půdní fond
Vybrané faktory životního
prostředí

-----------------

1:5000
---------

-----------------

1:2000
1:2000

postradatelné
vhodné

Znečištění ovzduší, půdy a vody
Hluk

-----------------

1:5000
1:5000, spolu
s odpady

V textové zprávě
---------

-----------------

vhodné
vhodné

Odpady a skládky

---------

1:5000, spolu
s hlukem

---------

---------

postradatelné

Zeleň a krajina
Ochrana přírody a krajiny
Limity území
Problémový výkres
Strategie rozvoje, náměty
k řešení

------------------------1:2000
1:5000

1:5000
--------1:5000
1:5000
1:5000

----------------1:1000
-----------------

1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000

postradatelné
možné
nutné
nutné
vhodné

Stanoviště a směr fotografií

---------

---------

---------

1:2000

stačí ve zprávě

329

Doporučení

20. Tabulky porovnání územních studií
DOPLNĚNÍ A REVIZE P+R TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Rozsah textu

6 stran A3
Zmenšené
výkresy
Tabulky, foto
39 stran A3

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

Důvody a cíle doplnění a revize ANO
P+R

---------

---------

---------

nutné

Podklady
Průběh povodně na území
Prahy 5

ANO
ANO

-----------------

-----------------

-----------------

nutné
velmi vhodné

Popis postižených oblastí
Vyhodnocení dopadů povodní
Vyhodnocení záplavové čáry
Vyhodnocení postižených
objektů

ANO
ANO
ANO
ANO

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

velmi vhodné
velmi vhodné
nutné
velmi vhodné

Hodnocení účinnosti
protipovodňových opatření

ANO

---------

---------

---------

vhodné

Hodnocení vlivu povodně
na technickou infrastrukturu

ANO

---------

---------

---------

vhodné

Doporučení pro územně
plánovací přípravu a další
rozvoj území

ANO

---------

---------

---------

velmi vhodné

Rozsah zprávy celkem

Doporučení

DOPLNĚNÍ A REVIZE P+R - SCHEMATA V TEXTU
Vyhodnocení stavu zasažených
objektů

2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3,
zmenšenina
výkresu
2xA3

---------

---------

---------

nutné

---------

---------

---------

velmi vhodné

---------

---------

---------

velmi vhodné

Fotografie průběhu povodně
Čísla a stanoviště záběrů
následků povodně

7xA3
2xA3

-----------------

-----------------

-----------------

velmi vhodné
velmi vhodné

Fotografie následků povodně

9xA3

---------

---------

---------

velmi vhodné

Zákres rozsahu zaplavení
do ortofotomapy
Čísla a stanoviště záběrů
průběhu povodně

DOPLNĚNÍ A REVIZE P+R - VÝKRESY
Výkresů

2, rozděleny
na 2 listy

---------

---------

---------

Vyhodnocení stavu zasažených
objektů

1:2000

---------

---------

---------

nutné

Zákres rozsahu zaplavení
do ortofotomapy

1:2000

---------

---------

---------

velmi vhodné
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20.3 Koncept
KONCEPT - TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory Doporučení
v Praze 4

Rozsah textu

---------

---------

---------

Rozsah zprávy celkem

---------

---------

9 stran A3
Tabulky, obsah
20 stran A3

Autorský tým
Obsah textové části
Technické zpracování studie,
programy

-------------------------

-------------------------

ANO
ANO
NE

-------------------------

nutné
nutné
postradatelné

Základní údaje
Hlavní cíle řešení
Vymezení řešeného území
Urbanistická koncepce
Hlavní zásady vyplývající
ze širších vztahů

-----------------------------------------

-----------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-----------------------------------------

nutné
nutné
nutné
nutné
nutné

Hlavní zásady urbanistické
koncepce

---------

---------

ANO

---------

nutné

Hlavní rozvojové prostory
Popis jednotlivých návrhových
lokalit

-----------------

-----------------

ANO
ANO

-----------------

nutné
nutné

Variantní ověření jednotlivých
prostorů

---------

---------

ANO

---------

velmi vhodné

Bilance a kapacity území
Bilance návrhu po funkčních
plochách

-----------------

-----------------

ANO
ANO

-----------------

nutné
velmi vhodné

Automobilová doprava
Širší dopravní vztahy
Návrh dopravy - varianta
Úpravy stávající sítě
Navrhované komunikace
Dopravní režim
Technický stav komunikací
Doprava v klidu (včetně
výpočtu)

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-----------------------------------------------------------------

nutné
velmi vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
možné
zbytečné
velmi vhodné

Městská hromadná doprava
Příměstská integrovaná doprava
Železniční doprava
Výhledový stav
Letecká doprava
Pěší a cyklistické trasy
Dopravní problémy k dalšímu
řešení

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

---------------------------------------------------------

vhodné
vhodné
nutné
vhodné
vhodné
nutné
možné

---------

---------

---------

---------

možné

---------

---------

---------

možné

---------

URBANISTICKÁ ČÁST

DOPRAVA

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
---------
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ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Doporučení zpracovatele
k výběru variant

---------

---------

---------

---------

velmi vhodné

Doporučení zpracovatele k další
projektové přípravě

---------

---------

---------

---------

velmi vhodné

-----------------

-----------------

ANO
ANO

-----------------

možné
možné

--------

--------

Tabulka 1xA3

--------

velmi vhodné

---------

---------

---------

---------

dle potřeby

---------

---------

---------

---------

možné

---------

---------

---------

možné

možné

DOKLADOVÁ ČÁST
Doklady z jednání
Zápisy z výrobních výborů

KONCEPT - SCHEMATA V TEXTU
URBANISTICKÁ ČÁST
Bilance podle funkčních ploch
DOPRAVA

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
--------ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ
Doklady z jednání

---------

---------

10xA3

---------

KONCEPT - VÝKRESY
Počet výkresů

---------

---------

7 výkresů

---------

Urbanistická situace (eventuálně
zákres návrhu do ortofotomapy)

--------

--------

1:1000

--------

nutné

Variantní ověření vybraných
prostorů

--------

--------

1:1000

--------

velmi vhodné

Urbanistický rozbor
Majetkoprávní vztahy
ZPF a LPF
Doprava
Variantní dopravní řešení

------------------------------------

------------------------------------

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

------------------------------------

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
velmi vhodné
vhodné
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20.4 Návrh
NÁVRH - TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Doporučení

Rozsah textu

35+40 stran A3
13+45 stran A3
36 stran A3
Zmenšené
Zmenšené výkresy --------výkresy
Tabulky,
Tabulky, obsah
Tabulky, obsah
vizualizace, obsah

Rozsah zprávy celkem

79+118 stran A3

59+98 stran A3

67 stran A3

98 stran A3
Zmenšené
výkresy
Tabulky,
vizualizace,
obsah
182 stran A3

Autorský tým
Obsah textové části
Technické zpracování studie,
programy

ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
NE

ANO
ANO
NE

nutné
nutné
postradatelné

Základní údaje
Hlavní cíle řešení
Vymezení řešeného území
Zadání
Podmínky zpracování US
Dříve zpracovaná ÚPD a ÚPP
+ zhodnocení

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

nutné
nutné
nutné
jako příloha
jako příloha
patří do P+R

Podklady
ÚPn HMP
Předchozí urbanistické studie
Dílčí projekty
Podklady
Vydaná územní rozhodnutí
Významné záměry
Provedené změny a úpravy
ÚPn HMP

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
ANO
NE
NE
ANO
aktualizace P+R
ANO
ANO

vhodné
možné
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Kulturně historické
a architektonické hodnoty

ANO

NE

NE

ANO

patří do P+R

Urbanistický vývoj území
Podmínky památkové ochrany
Seznam nemovitých kulturních
památek

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

NE
NE
NE

NE
ANO
NE

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Hodnotné objekty mimo seznam
Širší vztahy a vazby na okolí
Prostorové podmínky
Urbanistické vztahy
Funkční potřeby vyplývající
z okolí

ANO
ANO
ANO
ANO
NE

NE
ANO
ANO
ANO
NE

NE
NE
NE
NE
NE

NE
ANO
ANO
ANO
ANO

patří do P+R
vhodné
vhodné
vhodné
velmi vhodné

Širší dopravní vztahy
Širší vztahy technické
infrastruktury

ANO
ANO

NE
NE

NE
NE

ANO
NE

vhodné
vhodné

Širší systém zeleně, krajina,
rekreační zázemí

ANO

ANO

NE

NE

vhodné

Koordinace se sousední ÚPD
Současný stav urbanistické
struktury

NE
ANO

ANO
NE

NE
NE

NE
NE

nutné
patří do P+R

Hodnoty a limity území
Urbanistická struktura
Přírodní a krajinné podmínky

ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

NE
NE
NE

NE
NE
NE

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

URBANISTICKÁ ČÁST
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Dopravní stavby a jejich vliv
na území

ANO

NE

NE

NE

patří do P+R

Vliv ŽP na využití území
Urbanistická koncepce
Hlavní zásady vyplývající
ze širších vztahů

ANO
ANO
NE

NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

patří do P+R
nutné
vhodné

Hlavní zásady urbanistické
koncepce

ANO

ANO

ANO

ANO

nutné

Hlavní rozvojové prostory
Hlavní principy posuzovaných
variant

ANO
NE

ANO
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

nutné
velmi vhodné

Deficity
Funkční využití území
Zásady funkčního využití území
Bydlení, obytná struktura
Obyvatelstvo a pracovní
příležitosti

NE
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
NE

NE
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

možné
velmi vhodné
velmi vhodné
vhodné
možné

Školství
Zdravotnictví a sociální péče
Obchod a služby
Administrativa (i veřejná)
Výroba a sklady
Sport, rekreace, volný čas
Systém zeleně
Podmínky funkčního využití
ploch dle ÚPn HMP

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

velmi vhodné
velmi vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
velmi vhodné
zbytečné

Odlišnosti oproti ÚPn HMP
Variantní ověření jednotlivých
prostorů

ANO
pouze text

ANO
pouze grafika

NE
NE (je součástí
konceptu)

NE
NE

velmi vhodné
velmi vhodné

Návrh prostorového
uspořádání (regulace)

ANO

ANO

ANO

ANO

velmi vhodné

Půdorysná osnova
Výškové řešení
Regulační podmínky
Funkční využití území
Míra využití území
Prostorová regulace (stavební
čára, výška…)

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
ANO
ANO
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

vhodné
vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné
postradatelné

Regulativy stanovené územním NE
plánem (rozloha funkčních
ploch)

NE

ANO

ANO

vhodné

Rozloha navrhovaných
funkčních ploch

NE

NE

NE

ANO

vhodné

Podrobné regulační podmínky
po blocích

NE

NE

ANO

NE

možné

Bilance a kapacity území
Bilance návrhu po blocích
Bilance návrhu po funkčních
plochách

ANO
NE
NE

ANO
NE
NE

ANO
ANO
ANO

ANO
NE
NE

nutné
možné
možné

Bilance po funkcích
Bilance po navrhovaných
objektech

NE
NE

NE
NE

ANO
NE

NE
ANO

vhodné
možné

Veřejně prospěšné stavby
Opatření ve veřejném zájmu
Navrhované asanace

ANO
NE
NE

ANO
ANO
NE

ANO
NE
NE

ANO
NE
ANO

velmi vhodné
vhodné
velmi vhodné
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY, EKONOMIE, ETAPIZACE
Majetkoprávní vztahy
Urbanistická ekonomie
Vlastnické vztahy v rozvojových
prostorech

ANO
ANO
ANO

ANO
NE
NE

NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

patří do P+R
dle potřeby
vhodné

Cenová úroveň pozemků
Dynamika investic
Ekonomický potenciál
Odhad finančních nároků
investic
Odhad dosažitelných nájmů
Způsoby a zdroje financování
Etapizace, podmíněnost
investic

ANO
ANO
NE
ANO

NE
NE
NE
NE

ANO
NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO

zbytečné
zbytečné
zbytečné
postradatelné

NE
NE
ANO

NE
NE
NE

NE
ANO
ANO

ANO
NE
ANO

zbytečné
zbytečné
vhodné

SWOT analýza území

NE

NE

ANO

NE

možné

Automobilová doprava
Širší dopravní vztahy
Popis vybraných komunikací
Návrh dopravy - varianta
Úpravy stávající sítě
Navrhované komunikace
Další dopravní zařízení
Dopravní režim
Technický stav komunikací
Významné zdroje a cíle dopravy
Výhledové dopravní záměry
Doprava v klidu
Zatížení komunikační sítě
Městská hromadná doprava
Příměstská integrovaná doprava
Železniční doprava
Současný stav
Výhledový stav
Lodní doprava
Popis vodní cesty
Přístav
Letecká doprava
Pěší a cyklistické trasy
Dopravní problémy k dalšímu
řešení

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE

nutné
vhodné
možné
možné
možné
vhodné
možné
postradatelné
zbytečné
postradatelné
vhodné
velmi vhodné
patří do P+R
vhodné
vhodné
nutné
patří do P+R
vhodné
možné
postradatelné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné

Dopravní závady
Ochranná pásma dopravy

NE
NE

NE
NE

ANO
NE

NE
ANO

postradatelné
patří do P+R

Koordinace jednotlivých
systémů

ANO

NE

ANO

NE

nutné

Kanalizace
Stávající stav
Širší vztahy
Navrhované úpravy sítě
Odvodnění nových území
Odtok dešťových vod
Výpočet odtoku splaškových vod
Materiál navrhovaných potrubí
Ochranná pásma

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO

velmi vhodné
postradatelné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
zbytečné
patří do P+R

DOPRAVA

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
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Vodní toky
Stávající stav
Návrh
Zátopové území
Povodňové průtoky
Zásobování vodou
Stávající stav
Řešení sítě
Výpočet potřeby vody
Materiál navrhovaných potrubí
Přeložky vyvolané návrhem
Ochranná pásma
Zásobování zemním plynem
Stávající stav
Návrh řešení
Výpočet potřeby plynu
Bezpečnostní a ochranná pásma
Zásobování teplem
Stávající stav
Návrh řešení
Zdroje REZZO
Tepelná bilance
Ochranná pásma
Zásobování elektrickou energií
Stávající stav
Nadřazený systém VVN
Napájecí systém VN
Napájecí systém 22kV
Distribuční systém 22kV
Síť nízkého napětí
Energetická bilance
Kabely DP Metro
Charakteristika spotřeby
a využití elektrické energie

ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO

ANO
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE

velmi vhodné
patří do P+R
vhodné
patří do P+R
patří do P+R
velmi vhodné
postradatelné
velmi vhodné
možné
zbytečné
vhodné
patří do P+R
velmi vhodné
postradatelné
velmi vhodné
možné
patří do P+R
velmi vhodné
postradatelné
velmi vhodné
možné
možné
patří do P+R
velmi vhodné
postradatelné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
možné
možné
zbytečné
postradatelné

Veřejné osvětlení
Ochranná pásma
Telekomunikace
Stávající stav
Telefonní síť O2
Telefonní sítě jiných
provozovatelů

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

zbytečné
patří do P+R
postradatelné
patří do P+R
zbytečné
zbytečné

Radioreléové trasy
Místní rozhlas
Televizní signál
Bilance
Ochranná pásma

ANO
NE
ANO
NE
NE

ANO
ANO
NE
NE
NE

NE
NE
ANO
NE
NE

ANO
NE
NE
ANO
ANO

zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
NE
ANO
ANO

patří do P+R
vhodné
patří do P+R
patří do P+R
možné

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ANO
Klima
ANO
Ovzduší
Rozptylové podmínky
NE
Povolené koncentrace škodlivin NE
Stávající stav (stacionární
ANO
a mobilní zdroje)
Výhledový stav
Výpočet výhledového znečištění
ovzduší

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
ANO

vhodné
možné

Smogové situace

NE

ANO

NE

ANO

možné

336

20. Tabulky porovnání územních studií
Kvalita srážek
Prašný spad
Imisní hodnocení
Hluk
Hygienické limity
Stávající poměry (stacionární
a mobilní zdroje)

NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
ANO
NE
NE

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

zbytečné
patří do P+R
vhodné
vhodné
patří do P+R
patří do P+R

Výpočet hlukové zátěže
Hlukové zatížení území
ve výhledu

ANO
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
NE

vhodné
vhodné

Vyhodnocení hlukové zátěže
Čistota vody
Podzemní voda
Povrchová voda, vodní toky,
rybníky

ANO
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE

ANO
NE
NE
NE

velmi vhodné
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Znečištění půdy
Odpady
Směsný, separovaný,
nebezpečný, průmyslový

NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

NE
ANO
ANO

patří do P+R
postradatelné
postradatelné

Skládky
Ochrana přírody a krajiny
Principy návrhu
Geobotanická charakteristika
lokality

ANO
ANO
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE

NE
ANO
NE
NE

postradatelné
vhodné
vhodné
patří do P+R

Chráněné části přírody
Stávající vegetační prvky
ÚSES
Širší vztahy zeleně
Plochy celoměstského systému
zeleně

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
NE
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
ANO
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
NE

patří do P+R
patří do P+R
vhodné
vhodné
vhodné

Funkce a členění zeleně
Geologie
Geomorfologická charakteristika
území

NE
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

ANO
ANO
NE

možné
možné
patří do P+R

Geologické poměry
Hydrogeologické poměry
Geotechnické charakteristiky
zemin a hornin

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

NE
NE
NE

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Inženýrsko-geologické
zhodnocení (rajónová mapa)

ANO

ANO

NE

NE

patří do P+R

Ložiskové poměry a chráněná
území

ANO

ANO

NE

NE

patří do P+R

Infiltrace
Vyhodnocení podmínek
pro návrh zástavby

NE
NE

ANO
ANO

NE
NE

NE
ANO

patří do P+R
možné

Posouzení radonového rizika
Zemědělský půdní fond
Zábor ZPF

ANO
ANO
NE

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

NE
ANO
ANO

patří do P+R
možné
možné
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CIVILNÍ OCHRANA
Civilní ochrana (CO)
Charakteristika území z hlediska
CO
Objekty představující zvýšené
riziko z hlediska CO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
NE

dle potřeby
zbytečné

ANO

NE

ANO

NE

zbytečné

Koncepce ochrany obyvatelstva
Individuální ochrana
obyvatelstva

NE
ANO

NE
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

zbytečné
zbytečné

Evakuace
Úkryty CO a jejich
charakteristika

ANO
ANO

NE
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

zbytečné
zbytečné

Systém varování a vyrozumění
obyvatelstva

ANO

NE

ANO

ANO

zbytečné

Systém protipovodňové ochrany
Usnadnění záchranných prací
Plán k zajištění civilní ochrany
Závěr z hlediska CO

ANO
ANO
NE
ANO

NE
NE
NE
NE

NE
ANO
NE
NE

NE
ANO
ANO
ANO

dle potřeby
zbytečné
zbytečné
zbytečné

Funkční využití ploch
Veřejně prospěšné stavby
Regulační podmínky zástavby
Stavební uzávěry
Vydaná územní a stavební
povolení
Limity dopravy
Limity technické infrastruktury
Pásma hygienické ochrany
Limitní izolinie znečištění
ovzduší

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné
patří do P+R

NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
NE

NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
NE
ANO

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
možné

Limitní izolinie hluku
Inundační území
Ochrana před zářením (radon)
Ložiska nerostných surovin
Zvláště chráněná území
Významné krajinné prvky
Památné stromy
Ochrana ZPF
Ochrana PUPFL
Územní systém ekologické
stability

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO

možné
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Nemovité kulturní památky
Objekty památkového zájmu
Archeologické lokality

NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE

ANO
ANO
NE

patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Stručný popis řešení návrhu US
Doporučení ke změně územního
plánu

NE
NE

NE
NE

NE
NE

ANO
ANO

možné
velmi vhodné

Doporučení zpracovatele
k výběru variant

NE

ANO

NE

NE

velmi vhodné

Doporučení zpracovatele k další
projektové přípravě

NE

ANO

NE

ANO

velmi vhodné

NE
NE

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

možné
možné

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

DOKLADOVÁ ČÁST
Doklady z jednání
Zápisy z výrobních výborů
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NÁVRH - SCHEMATA
V TEXTU

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Doporučení

Vymezení řešeného území US
Hranice řešeného území
Hranice urbanistických obvodů
Stávající územní plán
Vazby řešeného území k centru
Panoramatické fotografie
Výsledky soutěží na území
Vydaná územní rozhodnutí
Přehled vydaných ÚR
Kopie územních rozhodnutí
Kopie z předchozích projektů
v území

1xA3
----------------------------5 fotografií
5 obrázků
1xA3
Tabulka 1xA3
---------------

------------------------------------------------------------------------------

1xA3
---------------------------------------------------------------1xA3

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:40000
--------------3xA3
-------1ks = 3xA3
--------

nutné
postradatelné
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R

Objekty památkově chráněné
a architektonicky hodnotné

1xA3

Tabulka

--------

--------

patří do P+R

Rozloha stávajících funkčních
ploch v území

--------

--------

--------

Tabulka

patří do P+R

Rozloha navrhovaných
funkčních ploch v území

--------

--------

--------

Tabulka

vhodné

Kódy míry využití území
ve funkčních plochách

--------

--------

--------

Tabulka

velmi vhodné

Doporučená funkční náplň území -------Domy, byty a obyvatelé
-------Rozmístění obytných objektů
1xA3

--------------Tabulka 4xA3
-------1xA3, zmenšenina -------výkresu

Tabulka
Tabulka
--------

velmi vhodné
vhodné
vhodné

Rozmístění veřejného vybavení
a zařízení církví

1xA3

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

vhodné

Zařízení obchodů, vybavenosti
a služeb

--------

Tabulka

--------

--------

vhodné

Rozmístění obchodů,
vybavenosti a služeb

1xA3

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

vhodné

Zařízení výroby a skladů
Rozmístění výroby a skladů

-------1xA3

Tabulka
-------1xA3, zmenšenina -------výkresu

---------------

vhodné
vhodné

Zařízení sportu a volného času
Rozmístění sportu a volného
času

-------1xA3 spolu
s parky a zelení

Tabulka
-------1xA3, zmenšenina -------výkresu

---------------

vhodné
vhodné

Plochy prvků zeleně
Rozmístění parků a ploch zeleně

-------1xA3 spolu
se sportem
a volným časem

Tabulka
-------1xA3, zmenšenina -------výkresu

Tabulka
--------

vhodné
vhodné

Pohledy a řezy územím
Zastavěné a zastavitelné území
Rozloha urbanistických obvodů
v území

----------------------

----------------------

----------------------

1xA3
1:5000
Tabulka

velmi vhodné
postradatelné
zbytečné

Vlastnictví pozemků v řešeném
území

--------

--------

--------

Tabulka

patří do P+R

Podíl vlastníků na rozloze území
Stávající veřejně prospěšné
stavby

---------------

---------------

---------------

Tabulka
Tabulka

patří do P+R
patří do P+R

Civilní ochrana

1xA3

--------

--------

1:5000,
zmenšenina
výkresu

postradatelné

Význam varovných signálů CO
Kryty civilní ochrany v území

---------------

---------------

-------Tabulka

Tabulka
V doložce CO

zbytečné
postradatelné

URBANISTICKÁ ČÁST
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Cenová mapa
Náklady na výstavbu
navrhovaných objektů

1xA3
--------

---------------

V textu
--------

-------Tabulka

postradatelné
postradatelné

Náklady na veřejné investice
-------Etapizace výstavby, podmíněnost -------staveb

---------------

Tabulka 1xA3
--------

-------1:5000

postradatelné
vhodné

Bilance
Bilance podle bloků

Tabulka 1xA3
--------

-------Tabulka 5xA3

-------Tabulka 1xA3
(bilance)

---------------

nutné
vhodné

Bilance podle objektů

Tabulka 7xA3

--------

Tabulka 1xA3
(bilance)

--------

možné

Bilance podle funkčních ploch

--------

--------

Tabulka 1xA3
(bilance)

--------

velmi vhodné

Bilance po navrhovaných
objektech

--------

--------

--------

Tabulka

možné

Zákres modelu návrhu
do fotografie

1xA3

--------

--------

--------

velmi vhodné

Vizualizace návrhu

6xA4

--------

9xA3

12 vizualizací
= 4xA3

velmi vhodné

Širší vztahy území (návrh
územního plánu)

1xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina -------výkresu
výkresu

Pouze zákres
stavu

velmi vhodné

Prostorové a kompoziční vztahy
vůči okolí

--------

--------

--------

1:15000,
zmenšenina
výkresu

Porovnání návrhu s územním
plánem

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

vhodné

Současný stav využití území

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

patří do P+R

Urbanistická situace (eventuálně
zákres návrhu do ortofotomapy)

2xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina -------výkresu
výkresu

1:5000, etapa
a výhled

nutné

Variantní ověření vybraných
prostorů

2xA3, zmenšenina 10xA3
výkresu

1:5000

velmi vhodné

Funkční využití ploch

2xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina 1xA3
výkresu
výkresu

1:5000,
zmenšenina
výkresu

velmi vhodné

Navrhované změny územního
plánu

--------

--------

1:5000,
zmenšenina
výkresu

vhodné

Rozdělení území do bloků

--------

1xA3, zmenšenina 1xA3
výkresu

--------

možné

Výkres prostorové regulace

2xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina 1xA3
výkresu
výkresu

--------

možné

Návrh zeleně

2xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina -------výkresu
výkresu

1:5000,
zmenšenina
výkresu

možné

Vlastnické vztahy

2xA3, zmenšenina -------výkresu, spolu
s VPS

1:5000,
zmenšenina
výkresu

patří do P+R

Veřejně prospěšné stavby (VPS)

2xA3, zmenšenina 1xA3, zmenšenina 1xA3
výkresu, spolu
výkresu
s vlastnictvím

Součást výkresu
vlastnických
vztahů

velmi vhodné

Bilance ploch

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

nutné

Limity využití území

--------

1:5000,
zmenšenina
výkresu

vhodné

--------

--------

--------

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu
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DOPRAVA
Popis vybraných komunikací
Šířka vybraných komunikací
Zátěž vybraných komunikací
Zatížení komunikační sítě výhled

Tabulka 1xA3
--------------2xA3

---------------------2xA3

-----------------------------

-------Tabulka
Tabulka
8xA3, pro
varianty

možné
postradatelné
postradatelné
možné

Požadavky vyhlášky na počet
parkovacích míst

--------

--------

--------

Tabulka

zbytečné

Bilance parkování
Schéma podzemních garáží
Zóny parkování
Počty vlaků
Výhledové uspořádání nádraží
Doprava

Tabulka 1xA3
-------2xA3
Tabulky
6xA3
2xA3, zmenšenina
výkresu

Tabulka 4xA3
------------------------------------

-------------------------------------------

Tabulka
3xA3
---------------------1:5000,
zmenšenina
výkresu

velmi vhodné
možné
patří do P+R
patří do P+R
patří do P+R
velmi vhodné

Doprava - varianta

2xA3, zmenšenina 4xA3
výkresu

--------

--------

vhodné

Širší dopravní vztahy

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

1:15000,
zmenšenina
výkresu

vhodné

Vzorové příčné řezy územím

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

V urbanistické
části

velmi vhodné

Charakteristické příčné řezy
komunikacemi

2xA3, zmenšenina 3xA3, 1:200
výkresu

--------

2x 1:100

vhodné

Podélné profily komunikací

--------

3xA3, 1:2000/200

--------

2x 1:2000/200

možné

Zdroje REZZO v řešeném území
Výpočet potřeby plynu
Regulační stanice v území
Výpočet spotřeby elektrické
energie

Tabulka 1xA3
Tabulka 2xA3
---------------

---------------------Tabulka

-------Tabulka
-------Tabulka

Tabulka
-------Tabulka
Tabulka

patří do P+R
možné
možné
možné

Tepelná bilance
Rozpínací stanice a trafostanice
stávající

Tabulka 3xA3
Tabulka 1xA3

Tabulka
Tabulka

Tabulka
Tabulka

Tabulka
Tabulka

možné
patří do P+R

Navržené trafostanice
Schéma elektrického rozvodu
Odhad počtu telefonních linek
Ochranná pásma technické
vybavenosti

-------1xA3
---------------

Tabulka
1xA3
Tabulka
Tabulka

Tabulka
1xA3
---------------

--------------Tabulka
Tabulka

možné
postradatelné
zbytečné
patří do P+R

Kanalizace a vodní toky

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

velmi vhodné

Zásobování vodou

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

velmi vhodné

Zásobování plynem a vytápění

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

velmi vhodné

Zásobování elektrickou energií

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

velmi vhodné

Telekomunikace

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

--------

postradatelné

Tabulka
Tabulka

-------Tabulka

postradatelné
postradatelné

--------

--------

Tabulka
Obrázek +
tabulka
Tabulka

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podíl druhů ploch dle KN
-------Větrná růžice
Obrázek
Základní klimatické
charakteristiky území

--------
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20. Tabulky porovnání územních studií
Klima a index kvality ovzduší

--------

Výkres 1xA3,
1:10000

--------

1:5000, pouze
klima

postradatelné

Imisní limity znečišťujících látek -------v ovzduší

Tabulka

--------

Tabulka

patří do P+R

Koncentrace znečisťujících látek
v ovzduší

--------

Výkres 1xA3,
1:10000

3xA3

2x 1:5000

možné

Emise dle kategorií REZZO,
výhled

Tabulka

Tabulka

--------

Tabulka

možné

Celoroční průměrné koncentrace
SO2, NOx, NO, CO a polétavého
prachu

--------

--------

--------

Tabulka

možné

Krátkodobé koncentrace SO2,
NOx, NO, CO a polétavého
prachu

--------

--------

--------

Tabulka

možné

Emise NOx z komunikací, stav
-------Emise NOx z komunikací, výhled Tabulka 1xA3

Tabulka
Tabulka

-------Tabulka

-------Tabulka

patří do P+R
možné

Emise CO z komunikací - stav
Emise CO z komunikací - výhled
Výpočet emisí z dopravy
Průměrná hodnota prašného
spadu

-------Tabulka 1xA3
---------------

--------------Tabulka 3xA3
--------

-----------------------------

-------Tabulka
-------Tabulka

patří do P+R
možné
možné
postradatelné

Tabulkové výstupy výpočtu
znečištění ovzduší

Tabulky 32xA3

--------

--------

--------

možné

Příspěvek dopravní zátěže
ke znečištění ovzduší

--------

--------

--------

5xA3

postradatelné

Hygienické limity hlukové
zátěže
Situace hlukového zatížení
Hluk z letecké dopravy

Tabulka

Tabulka

--------

--------

patří do P+R

Schémata 2xA3
--------

-------Výkres 1xA3,
1:10000

Schémata 9xA3
--------

Schémata 6xA3
--------

možné
dle potřeby

Zdrojové hladiny hluku
z komunikací

--------

Tabulka

Tabulka

Tabulka

možné

Vzdálenost netlumených
-------hlukových izofon od komunikací

Tabulka

--------

Tabulka

možné

Tabulkové výstupy výpočtu
hlukové zátěže

Tabulky 8xA3

Tabulky 3xA3

--------

Tabulky 2xA3

možné

Množství odpadu
Klasifikace ploch zeleně
Tabulka prvků ÚSES
Tabulka regulace jednotlivých
ploch ÚSES

-------Tabulka
-------Tabulka 1xA3

Tabulka
-------Tabulka
--------

Tabulka
----------------------

--------------Tabulka
--------

postradatelné
postradatelné
možné
možné

Orientační geotechnické
charakteristiky hornin

Tabulka 1xA3

Tabulka

--------

--------

zbytečné

Orientační geotechnické
charakteristiky zemin

Tabulka 1xA3

Tabulka

--------

--------

zbytečné

Zábor ZPF
Vybrané faktory životního
prostředí

---------------

Tabulka 7xA3
--------

---------------

Tabulka
1:5000,
zmenšenina
výkresu

možné
vhodné

Vyhodnocení ZPF a LPF

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

1:5000,
zmenšenina
výkresu

možné

ÚSES a celoměstský systém
zeleně

--------

--------

--------

1:5000,
zmenšenina
výkresu

možné

ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ

--------

10xA3

13xA3

9xA3

možné
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NÁVRH - VÝKRESY

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Počet výkresů

25 výkresů,
některé rozděleny
na 2 listy

21 výkresů

14 výkresů

20 výkresů

Širší vztahy území (návrh
územního plánu)

1:5000

1:10000

--------

--------

velmi vhodné

Prostorové a kompoziční vztahy
vůči okolí

--------

--------

--------

1:5000

vhodné

Funkční využití dle legendy
územního plánu

--------

1:5000

V textové zprávě

1:2000

vhodné

Porovnání návrhu s územním
plánem

1:5000

--------

--------

--------

možné

Vyznačení navrhovaných změn
územního plánu

--------

1:10000

--------

1:2000

možné

Funkční využití objektů a ploch
Urbanistická situace (eventuálně
zákres návrhu do ortofotomapy)

1:2000
1:2000

-------1:2000

1:1000
1:1000

1:2000
1:2000

velmi vhodné
nutné

Výkres prostorové regulace
Variantní ověření vybraných
prostorů

1:2000
1:2000

1:2000
v textové zprávě

1:1000
--------

---------------

možné
velmi vhodné

Vizualizace návrhu
Majetkoprávní vztahy

-------1:2000 společně
s VPS

16 vizualizací
1:2000 společně
s VPS

V textové zprávě
--------

-------1:2000 společně
s VPS

do textu
patří do P+R

Veřejně prospěšné stavby (VPS)

1:2000 společně
1:2000 společně
-------s majetkoprávními s majetkoprávními
vztahy
vztahy

1:2000 společně
s majetkopráv.
vztahy

dle potřeby

Veřejně prospěšné stavby (VPS)
Vyznačení vydaných ÚR
v území

---------------

1:5000
1:5000

V textové zprávě
--------

---------------

velmi vhodné
patří do P+R

Označení bilancovaných ploch
Rozdělení území na oblasti
Návrh zeleně a krajiny
Funkční členění ploch zeleně
ÚSES a celoměstský systém
zeleně

1:2000
-------1:2000
---------------

-------1:2000
1:5000
---------------

V textové zprávě
-------1:1000
---------------

---------------------1:2000
1:2000

dle potřeby
zbytečné
možné
postradatelné
možné

Vyhodnocení ZPF a PUPFL
Doprava
Širší dopravní vztahy
Vzorové příčné řezy územím
Charakteristické příčné řezy
komunikací

-------1:2000
1:5000
1:100
1:100

1:5000
1:2000
1:5000
1:200, ve zprávě
1:200, ve zprávě

-------1:1000
1:5000
1:500
--------

1:2000
1:2000
1:5000
-------1:100, ve zprávě

možné
velmi vhodné
vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné

Podélné profily komunikací

--------

1:2000/200,
ve zprávě

1:2000/200

1:2000/200,
ve zprávě

možné

Technická infrastruktura - širší
vztahy

1:5000

--------

--------

1:5000

vhodné

Koordinační situace technické
infrastruktury

--------

1:2000

--------

--------

velmi vhodné

Kanalizace a vodní toky

1:2000

1:2000

1:1000 spolu
s vodou

1:2000

vhodné

Zásobování vodou

1:2000

1:2000

1:1000 spolu
1:2000
s odkanalizováním

vhodné

Zásobování plynem a vytápění
Zásobování elektrickou energií

1:2000
1:2000

1:2000
1:1000
1:2000 spolu s
1:1000
telekomunikacemi

1:2000
1:2000

vhodné
vhodné

Telekomunikace

1:2000

1:2000 spolu s el.
energií

1:2000

postradatelné
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Limity využití území
se zakreslením návrhu

--------

1:5000

--------

1:2000

velmi vhodné

Vybrané faktory životního
prostředí

--------

--------

1:1000

1:2000

vhodné

Znečištění ovzduší
Hluk

1:5000
1:5000 spolu
s odpady

---------------

V textové zprávě
--------

---------------

možné
možné

Odpady

1:5000 spolu
s hlukem

1:10000 ve zprávě --------

--------

postradatelné

Ochrana přírody
Geologie
Rajonová mapa vhodnosti
základových půd

1:5000
1:5000
1:5000

----------------------

----------------------

----------------------

možné
zbytečné
patří do P+R

Hydrogeologická mapa
Doložka civilní obrany

1:5000
--------

---------------

---------------

-------1:2000

zbytečné
zbytečné
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20.5 Doplněk
DOPLNĚK - TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory Doporučení
v Praze 4

Rozsah textu

-----------------------------

35 stran A3
Zmenšené výkresy
Tabulky, obsah
108 stran A3

-----------------------------

-----------------------------

----------------------

ANO
ANO
ANO

----------------------

----------------------

nutné
nutné
postradatelné

Základní údaje
Vymezení lokalit
Podklady
Funkční využití území
Bydlení, obytná struktura
Školství
Zdravotnictví a sociální péče
Obchod a služby
Administrativa (i veřejná)
Výroba a sklady
Sport, rekreace, volný čas
Systém zeleně
Ochrana ZPF
Ochrana a tvorba životního
prostředí

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

nutné
nutné
vhodné
velmi vhodné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
možné
postradatelné
možné

ÚSES

--------

ANO

--------

--------

postradatelné

--------

ANO

--------

--------

vhodné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zbytečné
patří do P+R
zbytečné
zbytečné
zbytečné
postradatelné
patří do P+R
zbytečné
postradatelné
zbytečné
zbytečné
postradatelné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné

Rozsah zprávy celkem
Autorský tým
Obsah textové a grafické části
Technické zpracování studie,
programy
URBANISTICKÁ ČÁST

DOPRAVA
Parkovací a odstavná stání
TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Vodní toky a plochy
Stávající stav
Návrh
Hydrologická data toků
Zátopové území
Elektro - silnoproud
Stávající stav
Ochranná pásma
Návrh
Síť NN
Veřejné osvětlení
Elektro - slaboproud
O2
Ostatní provozovatelé
Radioreléové spoje
Ochranná pásma

345

20. Tabulky porovnání územních studií
JEDNOTLIVÉ LOKALITY
Širší vztahy
Urbanistický a funkční návrh
jednotlivých částí lokality

---------------

ANO
ANO

---------------

---------------

vhodné
nutné

Funkční složky v území
Bydlení, obyvatelstvo
Školství
Zdravotnictví a sociální péče
Obchod a služby
Administrativa (i veřejná)
Výroba a sklady
Sport, rekreace, volný čas
Systém zeleně
Ochrana ZPF

-----------------------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
možné
možné

Ochrana a tvorba životního
prostředí

--------

ANO

--------

--------

možné

Geologie
Příroda a krajina
Čistota ovzduší
Hlukové poměry
Odpadové hospodářství

------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

------------------------------------

------------------------------------

zbytečné
zbytečné
zbytečné
možné
zbytečné

Doprava
Návrh jednotlivých částí lokality
Doprava v klidu

----------------------

ANO
ANO
ANO

----------------------

----------------------

velmi vhodné
velmi vhodné
velmi vhodné

Technické vybavení
Odkanalizování
Současný stav
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace
Čištění odpadních vod
Návrh
Bilance množství odpadních vod
Ochranná pásma
Zásobování vodou
Současný stav
Návrh
Bilance potřeby vody
Kapacita přiváděcích řadů
a vodojemů

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

vhodné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
patří do P+R
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné

Posouzení tlakových poměrů
Ochranná pásma
Zásobování zemním plynem
Současný stav
Návrh
Bilance potřeby plynu
Výpočet roční potřeby z. plynu

--------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

zbytečné
patří do P+R
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné

Ochranná pásma
Zásobování teplem
Současný stav
Návrh
Bilance tepelných výkonů
Výpočet roční potřeby z. plynu

-------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

-------------------------------------------

-------------------------------------------

patří do P+R
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné
zbytečné

Ochranná pásma

--------

ANO

--------

--------

patří do P+R
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VEŘEJNĚ PROPĚŠNÉ STAVBY
---------------------------------------------------------

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

vhodné
možné
možné
možné
možné
vhodné
možné
možné

--------

ANO

--------

--------

vhodné

ANO

--------

--------

vhodné

ANO
ANO

---------------

---------------

postradatelné
postradatelné

--------

ANO

--------

--------

zbytečné

Zhodnocení návrhu vzhledem
k zájmům vlastníků

--------

ANO

--------

--------

možné

Doporučení zpracovatele návrhu

--------

ANO

--------

--------

nutné

Sumarizace řešení celého
řešeného území

--------

ANO

--------

--------

velmi vhodné

Sumarizace řešení jednotlivých
lokalit

--------

ANO

--------

--------

velmi vhodné

Doklady o jednání s dotčenými
orgány

--------

ANO

--------

--------

možné

Záznamy z výrobních výborů

--------

ANO

--------

--------

možné

Veřejně prospěšné stavby
Občanská vybavenost
Životní prostředí - parky
Dopravní stavby
Vodohospodářské stavby
Opatření ve veřejném zájmu
Doplnění systému ÚSES
Parky a významná místa
v krajině
MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY
Majetkoprávní vztahy dle skupin
vlastníků

ETAPIZACE A PODMÍNĚNOST STAVEB
Etapizace jednotlivých lokalit
-------URBANISTICKÁ EKONOMIE
Cenová mapa
Předpokládané náklady
veřejných investic

---------------

KONCEPCE ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY
Poloha a kapacita úkrytů
SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ

ZHODNOCENÍ NÁVRHU

DOKLADY
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DOPLNĚK - SCHEMATA V TEXTU
SPOLEČNÁ ČÁST
Obyvatelstvo a bytový fond
Přehled ploch vybavenosti,
obchodu, služeb, výroby a skladů
Plochy výroby a skladů
Plochy sportu
Prostorová regulace zástavby
Bilanční výpočet potřeby
parkování

---------------

Tabulka
Tabulka 1xA3

---------------

---------------

možné
možné

-----------------------------

Tabulka
Tabulka
Tabulka 6xA3
Tabulka 8xA3

-----------------------------

-----------------------------

možné
možné
velmi vhodné
velmi vhodné

Přehled stávajících trafostanic
-------Přehled navrhovaných trafostanic -------Odhad spotřeby elektrické
-------energie

Tabulka
Tabulka
Tabulka 1xA3

----------------------

----------------------

patří do P+R
zbytečné
zbytečné

Schéma distribuční sítě 22kV
Odhad zvýšení počtu telefonních
linek

---------------

1xA3
Tabulka

---------------

---------------

zbytečné
zbytečné

Vyznačení řešených lokalit

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

nutné

Hlavní výkres (celé území US)

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

nutné

Příroda, krajina, zeleň (celé
území US)

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

možné

Obyvatelstvo a bytový fond
Plochy výroby a skladů
Plochy sportu
Změna hranic celoměstského
systému zeleně

-----------------------------

Tabulka
Tabulka
Tabulka
1xA3

-----------------------------

-----------------------------

možné
možné
možné
postradatelné

Změna hranic ÚSES
Charakteristické příčné řezy
komunikací

---------------

1xA3
1xA3, 1:200

---------------

---------------

postradatelné
vhodné

Zjednodušené podélné profily
komunikací

--------

1xA3, 1:2000/200

--------

--------

možné

Variantní řešení lokality
Urbanistická situace lokality

---------------

6xA3 + 8xA3
-------1xA3, zmenšenina -------výkresu

---------------

velmi vhodné
nutné

Funkční využití ploch
s regulačními zásadami

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

velmi vhodné

Příroda, krajina, zeleň

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

možné

Zábory ZPF

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

postradatelné

Situace dopravního řešení

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

velmi vhodné

Majetkoprávní vztahy

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

vhodné

JEDNOTLIVÉ LOKALITY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
Veřejně prospěšné stavby (celé
území US)

--------

1xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

vhodné

ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ

--------

12xA3

--------

možné

--------
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DOPLNĚK - VÝKRESY
Počet výkresů

--------

23 výkresů

--------

--------

----------------------

1:2000
1:5000
1:5000

----------------------

----------------------

velmi vhodné
možné
možné

--------

1:5000

--------

--------

možné

Funkční využití ploch
s regulačními zásadami

--------

2x 1:2000

--------

--------

velmi vhodné

Urbanistická situace lokality
Příroda, krajina, zeleň
Zábory ZPF
Situace dopravního řešení
Vodní hospodářství
Zásobování plynem a teplem
Energetika a telekomunikace
Majetkoprávní vztahy
Etapizace navrhované výstavby

----------------------------------------------------------------

2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
2x 1:2000
1x 1:2000

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

nutné
možné
postradatelné
velmi vhodné
možné
možné
možné
velmi vhodné
možné

PRO CELÉ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Funkční a prostorová regulace
Příroda, krajina, zeleň
Situace širších dopravních
vztahů
Veřejně prospěšné stavby
PRO JEDNOTLIVÉ LOKALITY
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20.6 Čistopis
ČISTOPIS - TEXT

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory Doporučení
v Praze 4

Rozsah textu

3 strany A3
Zmenšené
výkresy
Tabulky
18 stran A3

--------

--------

Zatím nepořízen

--------

--------

Zatím nepořízen

Předchozí dokumentace

Doplněk kapitoly
z návrhu

--------

--------

Zatím nepořízen možné

Urbanistický vývoj území

Doplněk kapitoly
z návrhu

--------

--------

Zatím nepořízen patří do P+R

Urbanistická koncepce

Změny oproti
návrhu

--------

--------

Zatím nepořízen nutné

----------------------

----------------------

Zatím nepořízen velmi vhodné
Zatím nepořízen vhodné
Zatím nepořízen velmi vhodné

Prostorové regulativy
Urbanistická situace (zákres
návrhu do ortofotomapy)

Tabulka 6xA3
-------2xA3, zmenšenina -------výkresu

---------------

Zatím nepořízen velmi vhodné
Zatím nepořízen velmi vhodné

Funkční využití ploch

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

Zatím nepořízen vhodné

Výkres prostorové regulace

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

Zatím nepořízen vhodné

Doprava

2xA3, zmenšenina -------výkresu

--------

Zatím nepořízen vhodné

Výkresů

4 rozdělené,
každý na 2 listy

--------

--------

Zatím nepořízen

Funkční využití ploch
Výkres prostorové regulace
Urbanistická situace (zákres
návrhu do ortofotomapy)

1:2000
1:2000
1:2000

----------------------

----------------------

Zatím nepořízen velmi vhodné
Zatím nepořízen vhodné
Zatím nepořízen nutné

Doprava

1:2000

--------

--------

Zatím nepořízen velmi vhodné

Rozsah zprávy celkem

ČISTOPIS - SCHEMATA V TEXTU
Vizualizace návrhu
4 obrázky
Řez částí území
2 obrázky
Výřezy z urbanistické situace
Doprovod
popisovaných
lokalit

ČISTOPIS - VÝKRESY

350

20. Tabulky porovnání územních studií

20.7 Regulační prvky používané ve studiích
PRVKY REGULACE

US Smíchov-jih

US Praha - Vinoř

US Hradčanská Špejchar

US Nové dvory
v Praze 4

Číslo plochy
Číslo objektu
Název plochy či objektu
Stav nebo návrh
Funkční využití dle územního plánu
Seznam funkcí v ploše
Podíl funkcí v ploše
Výměra funkční plochy
Plocha bloku
Zastavěná plocha
Podlažní plocha stav
Podlažní plocha návrh
Celková podlažní plocha
Kód míry využití území
Koeficient podlažních ploch (KPP)

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO

ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO

Koeficient podlažních ploch bloku

ANO

NE

ANO

ANO

Koeficient zastavěných ploch (KZP)

ANO

ANO

ANO

NE

Koeficient zeleně (KZ)
Minimální podíl bydlení
Průměrná podlažnost
Počet podlaží
Charakter zástavby
Uliční čára
Závazná stavební čára
Hranice zástavby
Hloubka zástavby
Obrysová křivka
Výška stavby
Výška hlavní římsy
Výška střechy
Tvar střechy
Maximální možné vykonzolování
(včetně min. výšky)

ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE

ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Rozhraní ploch různého využití
Průjezd nebo průchod přes pozemek

NE
ANO

NE
NE

ANO
ANO

NE
NE

Průchod zástavbou
Doporučené vstupy do objektů
Doporučené prostorové dominanty
Zachovávaná stromořadí
Navrhovaná stromořadí
Hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu
Stavby k odstranění
Doporučené umístění podzemních garáží
Podzemní stavby, které je nutno respektovat
Doporučené uspořádání uličního prostoru
Hranice stavební uzávěry
Územní rezerva pro komunikace
Poznámka

ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO

NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO

NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
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21. VYUŽITELNOST ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH
PODKLADŮ HL. M. PRAHY PRO ÚZEMNÍ STUDII
Úkolem územně analytických podkladů je zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho
hodnot, limitů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného
rozvoje území a určení problémů k řešení. Proto je jejich využití možné zejména ve fázi pořizování
rozboru stavu území k územní studii, tuto část by mohly dokonce z velké části nahradit. V této
příloze popíši, v kterých částech rozboru stavu území lze využít konkrétní kapitoly a zejména
výkresy Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2010.
Tato příloha podrobněji rozvádí kapitolu 14.2 disertační práce. Představuje jednotlivé části Územně
analytických podkladů hl. m. Prahy 2010 ve větší šíři a podrobnosti než vlastní text práce. Popisuje
i části, které bude možné využít při zpracování územní studie ve velmi omezeném rozsahu
nebo pouze v malém počtu specifických studií. Ukázky výkresů z Územně analytických podkladů
hl. m. Prahy dokumentují vybrané území v Praze.
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21.1 Funkční využití a struktura zástavby
Celé území hl. m. Prahy je dle současného stavu využití území rozděleno na plochy s rozdílným
způsobem využití. Toto členění vychází z podrobnosti územního plánu, nejde tedy o identifikaci
využití jednotlivých budov a pozemků, ale o funkční plochy, i když oproti ÚPn HMP výrazně
zpodrobněné. Při tvorbě územní studie je toto členění dostačující pro širší vztahy a pro studie
pořizované do měřítka 1 : 5000, pro studie podrobnějšího měřítka je třeba zpracovat detailnější
průzkum současného stavu území identifikující jednotlivé budovy.

Obr. 141: Současný stav využití území (výkres č. 11, 1 : 10 000)
Pro celý rozsah současně zastavěného území je zpracována analýza struktury a výšky zástavby.
Zástavba je dle struktury členěna do 14 kategorií zastavěného území. Toto členění je dále
zpodrobněno podle výšky zástavby do 4, resp. 5 výškových pásem plus území bez zástavby.
Analýza struktury a výšky zástavby nepodává informace o jednotlivých objektech, vymezuje
souvislé celky s charakteristickým stejným typem zástavby. V tomto ohledu je využití tohoto
výkresu možné zejména v rámci analýzy širších vztahů. Výška jednotlivých budov by měla být
doplněna ve výkresu současného stavu v rámci rozboru stavu území územní studie.
Kromě podrobného členění dle funkčního využití území jsou v UAP vytipovány zásadní plochy
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, rozdělené na brownfields,
přestavbová území a devastované plochy. Znázorněna jsou i tzv. specifická území – vybraná
území, která jsou svou funkcí či charakterem nezaměnitelná s jinými územími. Jde např. o jádrová
území lokalit a sídelních souborů, obvodová a lokální centra, velkokapacitní nákupní centra, oblasti
s vysokou koncentrací pracovních příležitostí, oblasti s výraznými požadavky na rekreaci či oblasti
s nedokončenou koncepcí. Vybrány jsou i významné plochy s velkým rozvojovým potenciálem,
při jejich výběru byl brán v úvahu stávající stav území, podkladové dokumentace signalizující
zájem investorů či probíhající rozvojové procesy v území. Vymezeny jsou i rekreační oblasti
s celoročním a sezónním využitím. Všechny výše uvedené prvky jsou popsány či častěji pouze
vyjmenovány v příloze UAP Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu území.
Vymezení specifických území slouží zejména jako upozornění na zvláštní nároky území, větší
význam pro návrh územní studie mít nebudou.
353

21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii

Obr. 142: Struktura zástavby (výkres č. 7, 1 : 10 000)

Obr. 143: Specifická území (výkres č. 6, 1 : 25 000)
Výkres širších vztahů s ohledem na své měřítko nemá při tvorbě územní studie v Praze prakticky
žádný význam.
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21.2 Sídelní struktura a urbanismus
Kapitola Sídelní struktura a urbanismus mapuje vývoj osídlení a zástavby a popisuje zásadní
kompoziční hodnoty zastavěných i nezastavěných částí města.
Historie vývoje sídelní struktury a využívání území je zanalyzována ve speciální příloze UAP,
dnešní osídlení je rozvrstveno dle dochovaného stavu a základní struktury osídlení na období
vzniku před rokem 1850, do roku 1950, do roku 1990 a po roce 1990. Zvlášť je vymezeno
předindustriální období formou obvodů intravilánů všech sídel. Mapa obsahuje i všechny jednotlivě
stojící usedlosti a další objekty. Tato část tak dává ucelený přehled o historických souvislostech
v území a lze jí do rozboru stavu území územní studie převzít.

Obr. 144: Předindustriální osídlení (samostatná příloha UAP, 1 : 25 000)
V mapě vývoje sídelní struktury jsou zaneseny i historické dálkové cesty, jiné významné
předindustriální komunikace a císařské silnice, které představují v mnoha případech zachovanou
historickou stopu v území. Tyto trasy je vhodné respektovat a rozvíjet v nových urbanistických
založeních. Vymezeny jsou rovněž kompoziční osy, tj. významné, historickým vývojem vzniklé
nebo záměrně založené linie uvnitř zástavby nebo urbanizovaného prostoru, které záměrně
organizují nebo orientují okolní urbanistickou strukturu.
Ve výkresu Kompoziční prvky jsou jako významné stavební dominanty označeny stavby výrazně
se uplatňující v rámci městské struktury a krajiny, ojedinělé svým charakterem nebo umístěním.
Tyto dominanty jsou v doprovodných tabulkách rozlišeny dle významu na celoměstsky významné,
nadmístní a místní. Rozlišen je rovněž charakter dominant na výškové, hmotové, kompoziční
a komíny, stožáry a vodojemy.
Vytipovány jsou významné vyhlídkové body, tj. veřejně přístupná místa, jejichž vyvýšené umístění
v terénu nebo v rámci stavby umožňuje přehlédnout významnou a atraktivní část okolního území.
Jako součást metodiky posuzování zásahů nově navrhované zástavby do vizuální scenérie města
byla v rámci UAP vytipována stanoviště panoramatických záběrů. Pro oblast Památkové
rezervace v hl. m. Praze (PPR) a jejího ochranného pásma bylo vybráno 36 stanovišť.
Všechny tyto prvky je možné převzít a zužitkovat v rámci analýzy kompozice území.
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Zároveň byly v rámci UAP vymezeny oblasti pohledově exponované z Památkové rezervace
v hl. m. Praze z vybraných stanovišť. Na stejném podkladu jsou vymezeny i pohledové horizonty
PPR. Tato informace je v UAP doplněna grafickým vyjádřením území se zákazem výškových
staveb.

Obr. 145: Kompoziční prvky (výkres č. 8, 1 : 25 000)
Zejména při tvorbě krajinných územních studií může být využit rozsáhlý materiál Oblast a místo
krajinného rázu a jeho charakteristika, který je samostatnou přílohou UAP. Oblastí je v Praze
identifikováno 50, míst krajinného rázu celkem 1961.

21.3 Přírodní podmínky a krajina
Kapitola obsahuje informace o ložiskové ochraně a geologických rizicích, zejména z výkresů
lze získat informace o následujících limitech a prvcích těžby nerostných surovin:
· dobývací prostory,
· chráněná ložisková území,
· ložiska nerostných surovin,
· poddolovaná území a stará důlní díla,
· sesuvná území a území jiných geologických rizik,
· tektonické linie interpretované, zjištěné a předpokládané,
· radonový index lokality – základní informace o přirozené radioaktivitě (radonové riziko
nízké, střední a vysoké), zpracováno na základě Prognózní mapy radonového rizika
hlavního města Prahy v měřítku 1 : 25 000 z roku 1994.
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Obr. 146: Geologické jevy (výkres č. 14, 1 : 25 000)
Ve výkresu Ochrana přírody a krajiny jsou zakresleny a někdy i popsány následující limity a prvky
ochrany přírody a krajiny, které by měly být při tvorbě US respektovány:
· významný krajinný prvek – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a další
zaregistrované prvky,
· chráněná krajinná oblast,
· přírodní rezervace včetně ochranného pásma,
· národní přírodní památka včetně ochranného pásma,
· přírodní památka včetně ochranného pásma,
· přírodní park,
· památný strom včetně ochranného pásma,
· NATURA 2000 – evropsky významná lokalita,
· lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem,
· lesy (ochranné a zvláštního určení) včetně pásma 50 m od okraje lesa – lesy vymezené
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.
Všechny tyto prvky lze v rámci rozboru stavu území územní studie dokumentovat výřezy
uvedených výkresů.
Součástí UAP je i grafické znázornění systému ekologické stability (ÚSES) dle platného územního
plánu. Rovněž jsou zde zaznamenány hranice biochor, které jsou podkladem pro projektování
územních systémů ekologické stability.
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Obr. 147: Ochrana přírody a krajiny (výkres č. 12, 1 : 10 000)
Ve výkresu Zemědělský půdní fond jsou zobrazeny zejména:
· třídy ochrany půd,
· bonitované půdně ekologické jednotky,
· investice do půdy za účelem zlepšení její úrodnosti.

Obr. 148: Zemědělský půdní fond (výkres č. 13, 1 : 25 000)
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21.4 Kulturní hodnoty a památková ochrana města
Výkres UAP č. 9 Kulturní hodnoty a památková ochrana města obsahuje zákres Památkové
rezervace v hlavním městě Praze (PPR) včetně ochranného pásma, dvou vesnických památkových
rezervací, městských (celkem 11) a vesnických (celkem 6) památkových zón a národních
kulturních památek (celkem 34). Nemovité kulturní památky (celkem 2056) jsou evidovány
pouze v tabulkové formě. V rámci rozboru stavu území územní studie je třeba z tabulky vybrat
památky nacházející se v řešeném území a pokusit se je graficky vymezit či alespoň označit.
Kromě těchto zapsaných památek jsou v UAP popsány a ve výkresu vyjádřeny historicky
a architektonicky významné objekty a soubory, doplněné o významné urbanistické soubory,
které nepožívají žádnou památkovou ochranu. Seznam a popis těchto objektů a souborů
je v jednotlivých samostatných přílohách. UAP zahrnují i zmapování historických zahrad v Praze
(celkem přes 280). Znázorněna jsou rovněž historická jádra bývalých samostatných obcí.
Spíše jako zajímavé doplnění může být při tvorbě územních studií využita příloha Místo významné
události, která identifikuje cca 550 významných historických událostí, které se váží k 423
lokalitám.
Součástí UAP je i seznam a vyznačení území s archeologickými nálezy, na nichž se vyskytují
nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy. Tuto informaci je třeba reflektovat
v rámci limitů územní studie.

Obr. 149: Kulturní hodnoty a památková ochrana města (výkres č. 9, 1 : 25 000)
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21.5 Doprava
Ve výkresu UAP č. 20 je zaznamenána komunikační síť v rozčlenění na dálnice, rychlostní silnice,
silnice I. třídy, II. třídy a III. třídy, místní a účelové komunikace. Silniční ochranná pásma jsou
vymezena pouze mimo souvisle zastavěné území obce.
Kromě tohoto členění je součástí UAP ve výkresu č. 19 i odlišné členění pro potřeby územního
plánu hl. m. Prahy zahrnující vybranou komunikační síť. Pro vybrané komunikace jsou dále
ve schématech uvedeny jejich zátěže, včetně vývoje v posledních letech.
Vyjádřeny jsou železniční dráhy celostátní, regionální a vlečky. Oproti předaným datům, která jsou
k dispozici v databázi poskytnutých údajů, jsou v UAP zobrazené dráhy výrazně modifikovány
dle skutečného stavu. Součástí UAP jsou i koridory vysokorychlostních železničních tratí, které
jsou obsaženy ve schváleném Územním plánu VUC Pražského regionu. Zaznamenány jsou rovněž
lanové dráhy včetně ochranných pásem, tramvajové dráhy a speciální dráha – metro.
Plošným vymezením jsou zaznamenána všechna čtyři letiště a dále heliporty ve Fakultní nemocnici
Na Bulovce, Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou a Ústřední vojenské nemocnici
ve Střešovicích, včetně ochranných pásem. Zobrazena jsou i ochranná hluková pásma letiště
Ruzyně (ve výkresu limitů), u ostatních letišť nejsou k dispozici.
Popsána je vodní cesta včetně parametrů jednotlivých plavebních komor.
V přiměřené podrobnosti je v UAP zobrazen i systém stávajících cyklotras a cyklostezek.
Výkres dopravy lze v rámci rozboru stavu území územní studie z UAP převzít.

Obr. 150: Doprava (výkres č. 19, 1 : 10 000)

21.6 Stavební uzávěry
Stavební uzávěry byly vydány, aby byla zachována možnost realizovat celoměstsky významné
projekty (stavby dopravní a technické infrastruktury), dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje
některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely, které jsou
specifikovány pro jednotlivé vydané stavební uzávěry. Stavební uzávěry vyplývají z vyhlášek hl. m.
Prahy, nařízení Rady hl. m. Prahy či územních rozhodnutí. Rozsah jednotlivých stavebních uzávěr
je vymezen ve výkresu UAP č. 2 Limity využití území.
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21.7 Limity a prvky technického vybavení
Vlastní sítě jsou zobrazeny v přehledných výkresech jednotlivých profesí technického vybavení,
ochranná a bezpečnostní pásma těchto sítí jsou zobrazena ve výkresu limitů. Jednotlivé výkresy
obsahují následující významné limity a prvky:
· vodní zdroj povrchové a podzemní vody včetně ochranných pásem (Úpravna vody Podolí,
Smíchovský pivovar Staropramen, jímací objekty vodovodu Zličín),
· vodní útvar povrchových a podzemních vod,
· vodní nádrž (Hostivař, Džbán a Jiviny),
· povodí vodního toku, rozvodnice,
· záplavové území – v kategoriích určené k ochraně, neprůtočné, průtočné (všechny ve smyslu
vyhlášky č. 32/1999 Sb. HMP) a aktivní zóna (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.),
· objekty a zařízení protipovodňové ochrany (v únoru 2008 bylo dokončeno 14 647 m, z toho
5 475 m mobilních, zbývá dokončit cca 3 000 m),
· suché nádrže (poldry) – Stodůlecký (Jinonický potok), Tatra Zličín (Motolský potok),
nádrž na Kopaninském potoce a suchý poldr Čihadla,
·
·

technologické objekty zásobování vodou včetně ochranných pásem,
vodovodní síť včetně ochranných pásem (přiváděcí, hlavní a rozváděcí vodovodní řady),

·

technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod – ústřední čistírna odpadních vod
na Císařském ostrově a dalších 24 lokálních čistíren odpadních vod (ochranná pásma nebyla
vyhlášena), dešťové usazovací nádrže (61 nádrží s otevřenou hladinou a 4 nádrže podzemní,
nebyla vyhlášena ochranná pásma),
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma – 7 kmenových stok, hlavní a vedlejší
sběrače, uliční stoky, dešťové stoky (kanalizační přípojky nejsou zobrazeny),

·

Obr. 151: Vodní a odpadové hospodářství (výkres č. 21, 1 : 10 000)
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Obr. 152: Energetika (výkres č. 22, 1 : 10 000)
·
·

·
·

transformovny 400/220/110 kV – TR Řeporyje, TR Chodov a TR Malešice,
transformovny 110/22 kV – transformovny Holešovice, Karlov, Pražačka, Smíchov a Střed
v provedení vnitřním se zapouzdřenými vodiči a déle transformovny venkovní: Běchovice,
Červený vrch, Černý most, Chodov, Jih, Jinonice, Letňany, Lhotka, Malešice, Měcholupy,
Řeporyje, Sever, Třeboradice, Východ, Západ, Zbraslav a Zličín,
distribuční stanice 22/0,4 kV – celkem přes 3000,
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranných pásem – nadzemní
vedení 400 kV, nadzemní vedení 220 kV, nadzemní a podzemní kabelové vedení 110 kV,
nadzemní a podzemní kabelové vedení 22 kV,

·
·
·

plynové regulační stanice – velmi vysokotlaké, vysokotlaké a středotlaké regulační stanice,
plnírna plynu Satalice,
vedení plynovodu včetně ochranných a bezpečnostních pásem – velmi vysokotlaké
plynovody, vysokotlaké plynovody, distribuční středotlaké a nízkotlaké plynovody,

·

ropovody a ostatní produktovody a technologické objekty zásobování jinými produkty
včetně ochranných pásem,

·

teplárny (Malešice, Michle, Veleslavín a Holešovice), 43 výtopen a množství okrskových
kotelen,
tepelné sítě centrálního zásobování teplem (CZT) včetně ochranných pásem,
počet a podíl bytů zásobovaných z CZT,

·
·
·

·

elektronická komunikační zařízení včetně ochranných pásem – telefonní ústředny, datové
centrum, vysílací zařízení, koncové body páteřních radioreléových spojů, stacionární
neobsluhovaná zaměřovací stanice kmitočtového spektra,
elektronická komunikační vedení včetně ochranných pásem,

362

21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii

Obr. 153: Elektronické komunikace, kolektory (výkres č. 23, 1 : 10 000)
·

kolektory – rozdělené na kolektory 2. kategorie (ražená díla s hloubkou uložení 25 až 35 m
pod povrchem), kolektory 3. kategorie (mělce ražené nebo hloubené, s hloubkou uložení
6-16 m pod povrchem) a kolektorové podchody a technické chodby.

Výkresy technického vybavení lze v rámci rozboru stavu území územní studie převzít. Pro běžné
využití by měla být jejich podrobnost dostačující, v problematických místech však bude nutné
konzultovat detailní průběh lokálních sítí buď s datovou základnou UAP (ne všechny sítě jsou
ve výkresech vyjádřeny) nebo s provozovatelem dané sítě.

21.8 Zátěže životního prostředí
Ve výkresech a schématech jsou znázorněny následující prvky:
· oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší – území, kde je překročena hodnota imisního limitu
u jedné nebo více znečišťujících látek,
· průměrné roční koncentrace PM10, benzenu a oxidů dusíku (ve výkresu jsou vyjádřeny
pouze koncentrace NO2, ostatní znečišťující látky jsou vyjádřeny ve schématech zařazených
v textové části),
· plošné zatížení území hlavního města hlukem – na základě Strategické hlukové mapy Prahy
zpracované v roce 2007 (ve výkresu znázorněna zátěž v noci).
Rovněž jsou vyjádřena zařízení a omezení v území vyplývající ze zpracování odpadů včetně
starých zátěží. Vlastní prvky jsou zobrazeny ve výkresu odpadů, ochranná pásma příslušných
zařízení ve výkresu limitů. Výkresy zobrazují mj.:
· staré zátěže území a kontaminované plochy,
· skládky včetně ochranných pásem,
· spalovna včetně ochranného pásma (Malešice),
· zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranných pásem,
· zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady (dle registru osob oprávněných
k nakládání s odpady).
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Obr. 154: Kvalita ovzduší (výkres č. 15, 1 : 25 000)

Obr. 155: Akustické poměry (výkres č. 16, 1 : 25 000)
Tyto informace by měly být pro tvorbu územní studie dostatečné a lze je v rámci rozboru stavu
území územní studie převzít. Je však možné, že pořizovatel či hygienik bude požadovat zpracování
akustické či rozptylové studie.
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21.9 Hospodářské podmínky
Kromě statistiky vlastnictví pozemků je zpracován výkres vlastnické poměry. Všechny pozemky
v hl. m. Praze jsou zatříděny do skupin vlastníků (fyzické osoby, právnické osoby, obec, stát…).
Vzhledem k rychlé proměně těchto vztahů v Praze je třeba považovat tuto část UAP za orientační,
k základnímu přehledu vlastnictví v řešeném území i v jeho okolí je však dostačující. Vlastnictví
klíčových pozemků je třeba ověřit v nahlížení do katastru nemovitostí na www.cuzk.cz.
Ostatní části této kapitoly nemají pro tvorbu územní studie žádný praktický význam.

Obr. 156: Vlastnické poměry (výkres č. 18, 1 : 25 000)

Obr. 157: Civilní ochrana a bezpečnost (výkres č. 17, 1 : 25 000)
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21.10 Obrana státu a civilní ochrana
Ve výkresu jsou zaznamenány objekty důležité pro obranu státu, obě vymezené zóny havarijního
plánování, objekty civilní ochrany, hasičské stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
(11 objektů), objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR (86 objektů) a objekty důležité pro plnění
úkolů Městské policie hl. m. Prahy (stanice, služebny, dopravní a poříční útvary, útvary prevence,
útvary psovodů, odtahová parkoviště, útulky pro opuštěná zvířata – celkem 116 objektů).
Tato data lze využít v případě, že bude v územní studii požadováno zpracování kapitoly civilní
ochrana. Jinak nemá tato část pro územní studii význam.

21.11 Hlavní výkresy
Mezi hlavní výkresy patří výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů
na provedení změn v území a problémový výkres. Tyto výkresy většinou zahrnují prvky
z výkresů vedlejších, mohou však obsahovat i prvky jinde nezobrazené (např. výkres limitů), nebo
je prezentovat v nových souvislostech (zejména problémový výkres). Výčet jednotlivých omezení
a střetů zobrazených v problémovém výkresu je obsažen v příloze UAP Doprovodné tabulky
k urbanistickým prvkům a potenciálu území.

21.12 Záměry na provedení změn v území
V rámci UAP jsou zaznamenány záměry na provedení změn v území (tj. záměry podložené
vykonaným právním krokem k realizaci), nikoliv pouze náměty na provedení změn. Tato část je při
tvorbě územní studie důležitá, bohužel vzhledem k charakteru problému budou data obsažená
v UAP i přes pravidelnou aktualizaci v dvouletých cyklech rychle zastarávat a v rámci tvorby
územní studie je bude třeba revidovat. V UAP jsou záměry rozděleny na:
· potenciál ÚPn HMP,
Rozvojový potenciál tvoří rozvojové plochy dle územního plánu zastavitelné (tj. všechny
s definovaným kódem míry využití území) a rozvojové plochy zastavitelné ve výhledu,
rozvojové plochy zeleně (tj. všechny plochy zeleně po odečtení ploch zeleně dle současného
stavu využití území) a rozvojové plochy zeleně ve výhledu. Tyto údaje by měl rozbor stavu
území územní studie upřesnit.
· změny územního plánu,
V UAP jsou zaznamenány významné a rozsáhlé změny ÚPn HMP doposud nevydané,
ale se schváleným zadáním. Tyto údaje je třeba doplnit a aktualizovat s ohledem na velkou
dynamiku pořizování změn v poslední době.
· záměry EIA,
Zaznamenány jsou pouze vybrané záměry většího rozsahu podléhající oznámení EIA,
pro kompletní přehled je vhodné konzultovat seznam na www.cenia.cz.
· vybraná územní rozhodnutí (ÚR),
V UAP jsou vybrána pouze ÚR nadmístního významu, tj. záměry o zájmové ploše větší
než 1 ha, vyloučena jsou všechna bodová a liniová územní rozhodnutí. Při tvorbě US
je vhodné konzultovat aktuální stav na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, referátu evidence PDU.
· záměry dopravní infrastruktury,
Výběr se omezuje pouze na celoměstsky významné záměry, rozděleny jsou podle druhu
dopravy a dle pokročilosti přípravy na záměry v realizaci, s vydaným územním
rozhodnutím, ve fázi územního řízení, v procesu EIA, ve fázi změny ÚPn HMP a záměry
připravované.
· záměry technické infrastruktury.
Vybrány jsou pouze celoměstsky významné záměry, rozdělené dle druhu a dle pokročilosti
přípravy shodně se záměry dopravními.
Popis jednotlivých záměrů je v příloze územně analytických podkladů Doprovodné tabulky
k urbanistickým prvkům a potenciálu území.
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Obr. 158: Hodnoty území (výkres č. 1, 1 : 10 000)

Obr. 159: Limity využití území (výkres č. 2, 1 : 10 000)
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Obr. 160: Záměry na provedení změn v území (výkres č. 3, 1 : 10 000)

Obr. 161: Problémy v území (výkres č. 4, 1 : 10 000)

Obr. 162: Legendy výkresu hodnot území, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území
a problémového výkresu (na následující straně)
368

21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii

369

21. Využitelnost Územně analytických podkladů hl. m. Prahy pro územní studii

21.13 Doprovodné tabulky k urbanistickým prvkům a potenciálu
území
Tato příloha UAP zahrnuje tabulková vysvětlení k vybraným jevům popisovaným v textu
či zobrazeným ve výkresech. Některé tabulky mohou být využity i při tvorbě územních studií,
zejména k upřesnění či identifikaci jevů zobrazených ve výkresech. Nejčastější využití bude v rámci
rozboru stavu území územní studie, při úvahách o urbanistické kompozici a tvorbě problémového
výkresu. Využitelné jsou např.:
· Tabulky 4a,b – Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území,
tj. brownfields, přestavbová území a devastované plochy: obsahují identifikaci a rozlohu
jednotlivých ploch.
· Tabulka 11.4 – Obvodová a lokální centra: obsahuje identifikaci, rozlohu a typ jednotlivých
center.
· Tabulka 11.5 – Historická jádra bývalých samostatných obcí: obsahuje identifikaci
jednotlivých jader.
· Tabulka 11.7 – Specifické oblasti: využitelná je pouze identifikace jednotlivých oblastí.
· Tabulka 15 – Významné stavební dominanty: obsahuje podrobnou identifikaci, polohu,
charakter, význam, kontext, viditelnost i hodnocení všech dominant zobrazených
ve výkresech, tabulka je využitelná pro získání rychlého přehledu o dominantách
v řešeném území i jeho okolí.
· Tabulka 20 – Významná vyhlídková místa: obsahuje identifikaci, polohu a určení
viditelných oblastí z jednotlivých vyhlídkových míst, velmi užitečná je zejména
při ověřování nové zástavby v panoramatických pohledech.
· Tabulky 118.3a,b,c – Záměry na provedení změn v území – vybrané změny ÚPn HMP:
obsahují základní popis vybraných rozsáhlejších právě probíhajících změn územního plánu.
Je však nutno ověřit, zda v území nedošlo k dalším, v UAP doposud nezaznamenaným
změnám, či zda území není zasaženo změnami menšího rozsahu.
· Tabulka 118.3d – Záměry na provedení změn v území – vybrané záměry EIA: obsahuje
popis i kapacitu významných záměrů posuzovaných v řízení EIA, opět je nutné doplnit
drobnější záměry a aktualizovat výběr. V rámci aktualizace UAP 2010 se připravuje
kompletní databáze všech záměrů EIA.
· Tabulky 118.3e,f – Záměry na provedení změn v území – vybrané záměry dopravní
a technické infrastruktury: obsahují pouze popis záměrů zobrazených ve výkresech.
· Tabulky 119.1a,b, 119.2, 119.3 – Územně plánovací podklady a dokumentace – regulační
plány, urbanistické a územní studie, zastavovací podmínky: obsahují základní údaje
o použitelných i již překonaných plánovacích dokumentech v Praze, mohou sloužit jako
rychlý přehled o aktuálních i předchozích ověřeních daného území. Viz též disertační práce,
kapitola 4. Podrobnější územně plánovací dokumentace a podklady v Praze.
· Tabulka Omezení a střety pro výkres Problémy v území: obsahuje popis střetů záměrů
s limity, zobrazených v problémovém výkresu UAP.

21.14 Katalog jevů
Jde o sadu údajů o území, jejíž výčet vychází z Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a je doplněn
zejména o jevy ekonomické a některé limity využití území. Některé jevy byly nad povinný rámec
rozděleny na subjevy; týká se to zejména urbanistických hodnot, záměrů na provedení změn
v území či sociálních a demografických jevů. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010
obsahují celkem 259 jevů a subjevů, oproti 119+37 požadovaným vyhláškou.
Údaje o území pro účely zpracování UAP jsou získávány od tzv. poskytovatelů – původců údajů
či jejich správců, kteří mohou garantovat aktuálnost a správnost poskytovaných informací.
Jde zejména o správce dopravní a technické infrastruktury a orgány státní správy a samosprávy.
Celkem byly údaje získány od více než 80 různých subjektů.
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21.15 Statistická data
UAP hl. m. Prahy 2010 obsahují velké množství statistických dat, většinou jde o výběr z dat
poskytovaných Českým statistickým úřadem. Při tvorbě územních studií je využitelná pouze malá
část těchto dat. Dostupná jsou většinou data za celé město, u některých dat je podrobnost členění
po městských částech (MČ). Tato úroveň podrobnosti již může být dostačující pro stanovení trendu
v zájmovém území studie a může být provedeno i porovnání s celoměstským trendem, pro hrubou
představu jsou tedy data obsažená v UAP dostačující. Obsažená data nemohou nahradit podrobné
rozbory konkrétní lokality, které ale ve většině případů ani nejsou pro zpracování územní studie
nutné. UAP obsahují např. následující statistická data:
· počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území Prahy při sčítání lidu 1970,
1980, 1991 a 2001 po MČ,
· počet obyvatel s trvalým bydlištěm na území Prahy v letech 2001 až 2009 po MČ,
· rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob v letech 2001 až 2009 po MČ,
· počet ekonomicky aktivních při SLDB 2001 po MČ,
· počet bytů obydlených i neobydlených při SLDB 2001 po MČ,
· počet dokončených bytů na 1000 trvale bydlících obyvatel v letech 2001 až 2009 po MČ,
· počet zahájených, rozestavěných a dokončených bytů v letech 2001 až 2009 po správních
obvodech,
· počet hotelů v letech 2001 až 2006 po MČ,
· úroveň cen stavebních pozemků dle aktuální cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy
pro jednotlivé skupiny parcel.

21.16 Příloha Statistické údaje
Příloha obsahuje podrobná statistická data o populaci, vzdělání, ekonomické aktivitě, bytovém
fondu a výstavbě, ubytování, rekreaci či technickém vybavení, často v členění po městských
částech. Řada těchto dat slouží jako podklad pro indikátory vybraných aspektů udržitelnosti
rozvoje. Žádný z těchto údajů není přímo využitelný při tvorbě obvyklých územních studií, pouze
by mohly sloužit při hledání deficitu jednotlivých složek či funkčních systémů v rámci městské
části oproti celopražskému průměru.

21.17 Příloha Indikátory vybraných aspektů udržitelnosti rozvoje
Tato příloha obsahuje množství zajímavých údajů dokumentujících vývojové trendy všech tří pilířů
udržitelného rozvoje (environmentálního, hospodářského a sociálního), avšak při tvorbě územních
studií tyto údaje prakticky využitelné nejsou.
Zajímavý je však přehled o míře prověření území hl. m. Prahy podrobnější urbanistickou
dokumentací. Podávají ho indikátory č. 38 - Počet zpracovaných ÚPP a ÚPD a č. 39 - Rozloha
území se zpracovanou ÚPP a ÚPD. V roce 2010 bylo těchto dokumentů dohromady 25, celková
rozloha jejich řešeného území byla 3975 ha, tedy asi 8 % rozlohy Prahy. Negativem je klesající
trend počtu i rozlohy těchto materiálů, daný jejich postupným zastaráváním a nepořizováním
nových materiálů od roku 2007.
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22. TABULKY K DOPORUČENÉ STRUKTUŘE
ÚZEMNÍ STUDIE
Tato příloha formou tabulky přehledně prezentuje obecně doporučenou strukturu obsahu územní
studie popsanou v disertační práci v kapitolách 14.3 a 15.3. Navržená struktura představuje
systematizaci témat, která jsou obvykle v územních studiích řešena. Z tohoto katalogu je třeba vždy
vybrat pouze ta témata (kapitoly), která se daného území či problému týkají. Navržená struktura
obsahu územní studie tedy v žádném případě není seznamem kapitol, který by měl být pro její
zpracování vyžadován v zadání. Tento seznam je nutno vždy upravit (obvykle redukovat,
ve specifických případech však i rozšířit) na míru konkrétní územní studii.
Navržená struktura vychází z typické studie, která byla a bude nejčastěji zpracovávána,
tedy ze studie koncepčně ověřující rozsáhlejší a složitější rozvojové nebo transformační území.
Pro jiné, zejména specializované studie bude doporučená struktura logicky odlišná.
Doporučená struktura územní studie je rozdělena na část textovou a grafickou. Vždy k příslušné
kapitole textové je přiřazen doporučený grafický doprovod včetně obvyklého měřítka. Vychází
se z předpokladu, že typická studie, pro kterou je struktura primárně navržena, je řešena v měřítku
hlavního výkresu 1 : 2000. Pro odlišné měřítko hlavního výkresu je samozřejmě nutné upravit
i doporučená měřítka jednotlivých grafických příloh. Výkresová část je popsána vždy na konci
tabulky příslušné fáze územní studie.
Dle procesu pořízení územní studie, navrženého v disertační práci, jsou tabulky zpracovány
k následujícím fázím územní studie:
· Rozbor stavu území
· Návrh územní studie
· Rozpracování územní studie (zpracováváno pouze v případě, kdy je třeba navržené řešení
prohloubit a rozpracovat z více profesních pohledů)
Jak pro textovou, tak i pro grafickou část, je v tabulce doporučeno využití jednotlivých kapitol
v závislosti na konkrétním řešeném území ve škále:
· Vždy – je třeba zpracovat bez ohledu na typ řešeného území a podrobnost studie
· Obvykle – je třeba zpracovat ve většině případů, mohou se však vyskytnout území, kde tato část
nebude nutná
· Možné – ve většině případů může tento jev řešení obohatit, jeho zpracování však není nutné
· Výjimečně – v případě velké části studií je zpracování jevu zbytečné, mohou se však vyskytnout
typy území či řešeného problému, kde bude jeho zpracování potřebné
Pokud je pole tabulky prázdné nebo je uvedeno Ne, nedoporučuje se danou kapitolu zpracovat.
Pokud je v poli uvedeno Samostatně, problematika by měla být řešena samostatným materiálem
a ne v rámci územní studie.
Je-li uvedeno v poli tabulky V rozprac., není třeba problematiku zpracovat již v rámci návrhu,
ale je vhodné ji rozpracovat až ve fázi případného rozpracování územní studie. Naopak pokud
je uvedeno Patří do rozboru stavu, daná kapitola by měla být řešena pouze ve fázi rozboru stavu
území, jelikož jejím předmětem není vlastní návrh řešení.
Pokud jsou uvedeny odkazy na územně analytické podklady, myslí se Územně analytické podklady
hl. m. Prahy 2010. Pokud jsou uvedeny odkazy na územní plán, myslí se Územní plán sídelního
útvaru hl. m. Prahy ve znění po změně Z 1000/00.
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22.1 Rozbor stavu území
ROZBOR STAVU ÚZEMÍ - TEXTOVÁ ČÁST
Pořizovatel, zhotovitel,
projektant, autorský tým

Vždy

ZV = zmenšenina výkresu obvykle
na A3

Obsah textové části + seznam
výkresů

Vždy

Základní měřítko US je uvažováno
1:2000

URBANISTICKÁ ČÁST

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Základní údaje
Poloha řešeného území v rámci
města

Vždy
Obvykle

Rozloha řešeného území
Sektor a čtvrť města, pásmo
města, vztah k centru

Vždy

Nejčastěji v blokové
mapě

Bez
měřítka

Vymezení řešeného území

Výjimečně

Obvykle stačí grafika

Vždy

Nejlépe v ortofotomapě

Rozdělení území na části

Výjimečně

Možné

Pokud je účelné
z hlediska popisu území

Základní bilance území (stávající
počet obyvatel a pracovních
příležitostí)

Vždy

Je-li třeba popsat jednotlivé
části či odůvodnit rozdělení
Pro rychlou orientaci,
bilance jsou v samostatné
kapitole

1:5000
či bez
Bez
měřítka

Bilance rozlohy a obyvatel
urbanistických obvodů

Výjimečně

Pokud jsou dále používány,
v tabulce

Výjimečně

Vymezení
urbanistických obvodů

1:5000
či bez

Hlavní cíle řešení
ÚPD a ÚPP a další podklady

Obvykle
Vždy

Stručně ze zadání
Včetně vyhodnocení
závaznosti a využitelnosti

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 10

1:25000

Územní plán

Obvykle

Stručný popis koncepce,
změny a úpravy

Vždy

Výřez z hlavního
výkresu

1:10000

Regulační plány

Obvykle

Stručný popis koncepce

Obvykle

Hlavní výkres, příp.
další výkresy

Zmenšeno
na A3

Územní a urbanistické studie,
další ÚPP

Obvykle

Stručný popis koncepce

Obvykle

Hlavní výkres, příp.
další výkresy

Zmenšeno
na A3

Digitální data

Možné

Výtah v rozsahu
zpracovatelném do US

Vydaná územní rozhodnutí

Vždy

Tabulka včetně kapacit

Obvykle

Přehledka + obvykle
situace jednotlivých UR

Zmenšeno
na A3

Významné záměry a koncepce

Obvykle

Generely, studie, statistiky,
analýzy

Obvykle

Situace záměru

Zmenšeno
na A3

Dílčí projekty

Obvykle

Situace + stručný výtah
kapacit

Obvykle

Hlavní výkres

Zmenšeno
na A3

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 3
V rozsahu použitelném
v US

1:10000

1:25000,
1:5000

Záměry v území ze širších vztahů
Další podklady

Vždy

Obvykle

Kulturně historické
a architektonické hodnoty

Obvykle

Pouze odkaz na UAP

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 9 nebo 9a

Urbanistický vývoj území

Obvykle

Stručný popis

Vždy

Výřez z přílohy UAP
1:25000
Předindustriální osídlení

Kopie historických map

Možné

Průmět historických map
do aktuálního polohopisu

Obvykle

Bez
měřítka
Ortofoto nebo polohopis 1:5000
s vrstevnicemi

Památkově chráněná území,
archeologické lokality

Vždy

Výběr z UAP

Seznam nemovitých kulturních
památek

Vždy

Výběr z tabulky v UAP

Objekty architektonicky
či historicky hodnotné

Vždy

Výběr z tabulky v UAP

Historické fotografie

Možné
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Zmenšeno
na A3

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 9 nebo 9a

1:25000,
1:5000

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 9 nebo 9a

1:25000,
1:5000
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Širší vztahy
Přírodní a krajinné podmínky

Vždy
Obvykle

Stručný text
Terén, velké plochy, osy
a chybějící propojení…

Urbanistické vztahy, sousedící
osídlení

Obvykle

Urbanistická struktura

Vždy

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 8

1:25000

Popsat důležité vazby
na okolní strukturu

Možné

Rozvojové plány
okolních území

Zmenšeno
na A3

Stručný text

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 7
Černobílé schéma

1:10000

Typy prostorů (veřejné, poloa soukromé)

Možné

1:5000
či bez

Funkční vazby území

Možné

Převládající funkce v okolí,
nutné vazby, deficity

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 11

1:10000

Kompoziční prvky

Obvykle

Osy, dominanty, průhledy,
vyhlídky…

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 8

1:25000

Prostorové a kompoziční vztahy

Obvykle

Hodnoty území ze širších vztahů

Vždy

Stávající stav území

Vždy

Popis stávajícího funkčního
využití

Porovnání stavu území
a územního plánu

ZV 1:5000
Výřez z výkresu UAP
č. 1
Výkres využití území

1:10000

Možné

Průmět územního plánu
do stavu území

1:5000

Vždy

ZV 1:5000

Bilance územního plánu
v řešeném území

Vždy

Tabulka jednotlivých ploch

Stabilizované plochy

Možné

Vytipování oblastí včetně
charakteristiky, též výkres
UAP č. 6

Možné

Rozvojový potenciál

1:5000
či bez

Plochy k přestavbě a regeneraci

Možné

Vytipování oblastí včetně
charakteristiky, též výkres
UAP č. 6

Možné

Rozvojový potenciál

1:5000
či bez

Plochy určené k novému rozvoji

Možné

Vytipování oblastí včetně
charakteristiky, též výkres
UAP č. 6

Možné

Rozvojový potenciál

1:5000
či bez

Vždy

Stavební stav objektů

ZV 1:5000

Stavební stav objektů
Funkční systémy

Obvykle

Popis v jednotlivých
subkapitolách

Obyvatelstvo a pracovní
příležitosti

Obvykle

Stávající počet, eventuálně
prognóza nárůstu či poklesu

Stanovení potřeb spádového
území

Obvykle

Obvykle

Schéma rozsahu
spádového území

Bez
měřítka

Bydlení

Možné

Možné

Rozložení bytových
objektů

1:5000
či bez

Školství

Obvykle

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

Rozmístění objektů, lze
sloučit do veř. vybavení

1:5000
či bez

Zdravotnictví a sociální péče

Obvykle

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

Rozmístění objektů, lze
sloučit do veř. vybavení

1:5000
či bez

Kultura a církev

Obvykle

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

Rozmístění objektů, lze
sloučit do veř. vybavení

1:5000
či bez

Obchod a služby

Možné

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

1:5000
či bez

Administrativa a správa

Možné

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

Výroba a sklady

Možné

Stávající zařízení a jejich
kapacita

Možné

Rozmístění objektů, lze
sloučit do komerční
vybavenosti
Rozmístění objektů, lze
sloučit do komerční
vybavenosti
Rozmístění objektů

Sport a rekreace

Možné

Stávající zařízení a plochy
a jejich kapacita

Možné

Rozmístění objektů

1:5000
či bez

Zemědělství

Možné

Stávající plochy a výhled
zachování funkce v území

Možné

Rozmístění ploch

1:5000
či bez
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1:5000
či bez
1:5000
či bez
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Příroda a zeleň
Krajina a systém zeleně

Vždy
Obvykle

Obvykle
Obvykle

Současný stav zeleně
Výřez z výkresu
ÚPn HMP č. 31

ZV 1:5000
1:10000

Chráněné prvky přírody a krajiny

Vždy

Stručný popis, tabulka

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 12

1:10000

Parky a plochy zeleně

Možné

Popis stávajících ploch
Možné
zeleně veřejné a poloveřejné

Obvykle součástí
výkresu zeleně

1:5000,
1:2000

Významné a památné stromy
v území

Možné

Pokud se vyskytují stromy
vyžadující zvláštní ochranu

Výjimečně

Pokud je dendrologický
průzkum

Zmenšeno
na A3

Posílení kritických míst zeleně

Možné

Propojení masivů zeleně

Možné

Posílení zeleně v rámci zástavby

Možné

Možné

Součástí výkresu zeleně

1:5000,
1:2000

Územní systém ekologické
stability

Výjimečně

Vytipování těchto oblastí
včetně krátké
charakteristiky
Vytipování těchto oblastí
včetně krátké
charakteristiky
Vytipování těchto oblastí
včetně krátké
charakteristiky
Přehled prvků v tabulce

Vždy

Výřez z výkresu
ÚPn HMP č. 19

1:10000

ZPF a PUPFL

Obvykle

Stručný popis, eventuálně
tabulka

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 13

1:25000

Bonitované půdně ekologické
jednotky

Ne

Stačí graficky - výřez
z výkresu UAP č. 13

Třídy ochrany zemědělské půdy

Ne

Stačí graficky - výřez
z výkresu UAP č. 13

Majetkoprávní vztahy

Vždy

Klíčová místa ověřit
až ve fázi návrhu

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 18

1:25000

Přehled vlastníků pozemků
po parcelách

Výjimečně

Výpis jednotlivých
vlastníků v tabulce

Možné

Výkres Majetkoprávní
vztahy

ZV 1:5000

Veřejně prospěšné stavby
a opatření

Vždy

Seznam VPS v území
dle územního plánu a jeho
vydaných změn

Vždy

Výřez z výkresu
ÚPn HMP č. 25

1:10000

Limity využití území
Limity využití území ze širších
vztahů

Vždy

Celkový přehled limitů

Vždy
Vždy

Výkres Limity území
Výřez z výkresu UAP
č. 2

ZV 1:5000
1:10000

Problémy v území

Vždy

Rekapitulace základních
oblastí, které je nutné řešit

Vždy

Problémový výkres

ZV 1:5000

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 4
Strategie rozvoje území

1:10000

Stávající prvky, deficity,
vazby

Problémy území ze širších vztahů
Strategie rozvoje

Možné

Nesmí však determinovat
fázi konceptu či návrhu

Možné

Fotodokumentace včetně
panoramat

Vždy

Několik vybraných
fotografií, zbytek na CD

Vždy

Zakreslení stanovišť
1:5000,
nejlépe do ortofotomapy 1:2000

Letecké fotografie území
Vizualizace stávajícího stavu
území

Možné
Výjimečně

Pokud jsou k dispozici
Pokud se zpracovávají
pro zákres návrhu

Projekty a záměry

Ne

Plánová dokumentace
vybraných staveb

Zastavěné a zastavitelné území

Ne

Samostatný výkres
je zbytečný

URBANISTICKÁ ČÁST – NEZPRACOVÁVAT
Zadání

Samostatně Je samostatný materiál,
zbytečné opakovat

Zhodnocení dříve zpracované
ÚPD a ÚPP

Ne

Neopakovat vyhlášku
k územnímu plánu

Prostorové podmínky, terén

Ne

Zbytečné popisovat, stačí
obrázek z UAP

Věková struktura obyvatel MČ

Ne

Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy
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Vývoj počtu obyvatel

Ne

Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy

Širší systém zeleně, krajina,
rekreační zázemí
Náměty úprav krajiny a zeleně
Urbanistická ekonomie

Ne
Ne

Patří do návrhové části US
Ve fázi rozbor stavu území
nemá význam
Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy

Cenová mapa

Ne

Dynamika rozvoje území

Ne

Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy

Využitelné ekonomické nástroje
(dotační tituly)

Ne

Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy

Civilní ochrana (CO)

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Charakteristika území z hlediska
CO

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Objekty představující zvýšené
riziko

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Úkryty CO a jejich
charakteristika

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Systém varování a vyrozumění
obyvatelstva

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Význam tónu varovných signálů
CO

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Závěr z hlediska CO

Samostatně Mělo by být řešeno
samostatným materiálem

Stanoviska související s řešeným
územím

Samostatně Možno doložit jako
samostatnou přílohu

DOPRAVA

Text

Ne

Stačí výřez z výkresu
UAP č. 12

Ne

Výřez z cenové mapy

Samostatně Výřez z výkresu UAP
č. 17

1:25000

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Souhrn stávajícího stavu
dopravy

Vždy

Výkres Doprava

ZV 1:5000

Širší dopravní vztahy
Automobilová doprava
Širší vztahy

Možné

Všechny druhy dopravy

1:10000

Obvykle

Stručný popis

Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 19

1:10000

Síť komunikací

Obvykle

Podrobnější popis
upřesňující širší vztahy

Obvykle

Zatížení dopravní sítě

Bez
měřítka

Popis vybraných komunikací

Možné

Kategorie vybraných
komunikací - tabulka

Možné

Výřez z výkresu UAP
č. 20

1:25000

Zdroje a cíle dopravy, zařízení
se speciálními nároky
Výhledové záměry ovlivňující
dopravní řešení

Výjimečně

Pouze pokud se tato zařízení
vyskytují či předpokládají
Stručný popis záměru
Obvykle

Situace výhledového
záměru

Zmenšeno
na A3

Nová komunikační propojení

Obvykle

Vytipování chybějících
propojení

Možné

Obvykle součást
Problémového výkresu

Úpravy dopravního řešení

Obvykle

Popis předpokládaných
úprav

Obvykle

Situace
předpokládaných úprav

Zmenšeno
na A3

Doprava v klidu

Obvykle

Zjištění stávajícího stavu
a případné upozornění
na deficity

Možné

Tabulka doplněná
schématem

Bez
měřítka

Dopravní závady

Možné

Vytipování problematických Možné
míst

Schéma

Bez
měřítka

Fotografie dopravně
problematických míst

Možné

Pěší doprava

Obvykle

Obvykle

Komentář

Zejména popsat překážky
a chybějící propojení
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Cyklistická doprava

Obvykle

Zejména popsat překážky
a chybějící propojení

Hromadná doprava
Metro, tramvaje, autobusy
MHD - linky, počet spojů

Obvykle
Výjimečně

Stručný popis zařízení
Pouze pokud US řeší např.
linkování

Příměstská integrovaná doprava
(PID)

Obvykle

Terminály

PID - linky, počet spojů

Výjimečně

Pouze pokud US řeší např.
linkování

Železniční doprava

Obvykle

Popis stávajících tratí

Výjimečně

Většinou jen graficky,
Obvykle
pouze v případě změn
podrobněji
Pouze pokud se předpokládá
řešení dané problematiky

Plochy pro železniční dopravu

Možné

Pouze pokud se předpokládá
řešení dané problematiky

Počty vlaků na jednotlivých
tratích

Výjimečně

Pouze pokud se předpokládá
řešení dané problematiky

Koncepce rozvoje železniční sítě

Výjimečně

Odkázat na podrobnější
materiály

Výhledové využití železničních
ploch

Možné

Pokud se předpokládá
redukce železničních ploch

Lodní doprava

Možné

Pouze pokud US bude řešit
tuto problematiku

Popis vodní cesty

Výjimečně

Pouze pokud US bude řešit
tuto problematiku

Přístav

Možné

Pouze pokud US bude řešit
tuto problematiku

Výjimečně

Situace výhledového
využití přístavu

1:5000
či bez

Letecká doprava

Výjimečně

Pouze pokud US bude řešit
tuto problematiku

Výjimečně

Ochranná pásma letiště

Bez
měřítka

Ochranná pásma (silniční
a železniční)

Obvykle

Vyhodnocení omezení
pro návrh

Výjimečně

Součást výkresů Limity
území a Doprava

DOPRAVA - NEZPRACOVÁVAT
Nehodovost
Ne

Nepřináší pro návrh US
žádné vstupy

Čerpací stanice pohonných hmot
a servisy

Ne

Obvykle mimo podrobnost
US

Dopravní značení
Intenzity dopravy na vybraných
křižovatkách

Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Obvykle mimo podrobnost
US

Počet nehod v křižovatkách
Šířka uličního profilu vybraných
komunikací

Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Obvykle mimo podrobnost
US

Počty stání dle vyhlášky

Ne

Neuvádět části vyhlášky,
stačí odkaz
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Možné

Výřez z Generelu
cyklistické dopravy

1:5000
či bez

Výjimečně

Trasy linek autobusové
dopravy

Bez
měřítka

Je součástí výkresu
UAP a výkresu Doprava
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Text

Komentář

KOORDINACE
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Výjimečně

Výkres Koordinace
technického vybavení

ZV 1:5000

Vždy

Výřez z výkr. UAP č. 21 1:10000

Možné

Výřez z výkresu
ÚPn HMP č. 33

Obvykle

Vybrané stoky
do výkresu limitů

Vždy
Obvykle

Výřez z výkr. UAP č. 22 1:10000
Vybrané řady včetně OP
a BP do výkresu limitů

Možné

Teplovody CZT
do výkresu limitů

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Vodní toky

Výjimečně

Stručně popsat stav,
eventuálně výhled

Povodňové průtoky

Výjimečně

Pokud je předmětem řešení
US, tabulka

Výšky hladin při povodni

Výjimečně

Pokud je předmětem řešení
US, tabulka

Systém protipovodňové ochrany

Možné

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Zásobování vodou

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Odkanalizování

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Splaškové vody

Možné

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Dešťové vody

Možné

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Čistírny odpadních vod

Možné

Pokud bude US tuto
problematiku řešit, tabulka

ENERGETIKA
Zásobování plynem

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Regulační stanice plynu
Vytápění
Stávající kotelny v území

Možné
Obvykle
Možné

Tabulka
Popis systému vytápění
Pokud bude US tuto
problematiku řešit, tabulka

Zásobování elektrickou energií

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Nadřazený systém VVN

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Vždy

Vedení včetně OP
do výkresu limitů

Napájecí systém VN

Obvykle

Popis systému, deficitů
a potřebných zařízení

Vždy

Vedení včetně OP
do výkresu limitů

Trafostanice
ELEKTRONICKÉ KOM.
A KOLEKTORY
Telekomunikace

Možné

Tabulka
Vždy

Výřez z výkresu UAP
č. 23

Výjimečně

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Dálkové kabely

Výjimečně

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Kabely jiných provozovatelů

Výjimečně

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Radioreléové spoje

Možné

Vždy

Vybrané spoje
do výkresu limitů

Kolektory

Možné

Limity pro zástavbu, zejm.
limitní výšky zástavby
Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Ochranná a bezpečnostní
pásma

Vždy

Základní podmínky
v jednotlivých pásmech

Vždy

Graficky jako součást
výkresu limitů

TECHNICKÉ VYBAVENÍ - NEZPRACOVÁVAT
Kabely 1kV, 0.4kV
Ne
Je mimo podrobnost US
Spotřeba a použití el. energie
Ne
Je mimo podrobnost US
Veřejné osvětlení
Ne
Je mimo podrobnost US
Speciální kabely
Ne
Je mimo podrobnost US
Telefonní síť
Ne
Je mimo podrobnost US
Rozhlas po drátě, místní rozhlas
Ne
Je mimo podrobnost US
Příjem televizního signálu
Ne
Je mimo podrobnost US
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PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Morfologie území

Výjimečně

Text je obvykle zbytečný

Obvykle

Vrstevnicový model
s polohopisem

1:5000

Inženýrsko-geologické poměry

Obvykle

Popsat problémy a zejména
omezení pro návrh

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 14

1:25000

Základové poměry

Výjimečně

Základové poměry, sesuvná
a poddolovaná území

Ložiska nerostných surovin

Možné

Ložiskové poměry
a chráněná území

Hydrogeologické poměry

Možné

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Možné

Hydrogeologická mapa

1:5000

Ovzduší

Možné

Popis problematických
oblastí

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 15

1:25000

Rozptylové podmínky

Možné

Výsledky měření

Obvykle

Schémata pro jednotlivé 1:5000
znečišťující látky

Zdroje znečištění ovzduší

Výjimečně

Většinou nelze návrhem US
ovlivnit

Emise ze stacionárních
a mobilních zdrojů

Výjimečně

Pro návrh US nemá
praktický význam

Prašný spad

Obvykle

Popis problematických
oblastí

Povolené koncentrace škodlivin
Výpočet znečištění ovzduší
(rozptylová studie)

Možné
Možné

Stručné uvedení limitů
Pokud je pro návrh US
potřebná

Možné

Oblasti s překročením
hygienických limitů

1:5000
či bez

Hlukové poměry

Možné

Popis problematických
oblastí

Obvykle

Výřez ze Strategické
hlukové mapy Prahy

1:35000

Výsledky měření

Možné

Pokud je pro návrh US
třeba, tabulka

Obvykle

Výřez z výkresu UAP
č. 16

1:25000

Stacionární a mobilní zdroje
hluku

Výjimečně

Pokud je pro návrh US třeba Výjimečně

Vzdálenosti izofon
od komunikací

1:5000

Hluková studie

Výjimečně

Konkrétní výpočty do
přílohy, v textu jen závěry

Výkres se zakreslením
izofon

1:5000

Hluk z leteckého provozu

Možné

Zejména určení limitů, které Výjimečně
pro dané území vyplývají

Izofony leteckého
provozu

Zmenšeno
na A3

Hygienické limity

Obvykle

Stručné uvedení limitů
a režimu pro výstavbu
v zónách

Odpady

Výjimečně

Pokud bude US tuto
problematiku řešit

Výřez z výkresu UAP
č. 21

1:25000

Skládky

Výjimečně

Pokud se v území vyskytuje
nebo předpokládá skládka

Znečištění horninového prostředí
a půdy

Výjimečně

Pouze pokud ovlivní
Výjimečně
budoucí koncept a návrh US

Schéma zasažených
lokalit

1:5000
či bez

Přehledná inženýrskogeologická mapa

1:5000

Výjimečně

Výjimečně

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NEZPRACOVÁVAT
Druhy ploch v území dle KN

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Výskyt rostlin v území
Výskyt živočichů v území
Poloha a nadmořská výška území

Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US
Pro návrh US nemá
praktický význam

Geotechnické charakteristiky
zemin a hornin

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Inženýrsko-geologické
zhodnocení

Ne

Mimo podrobnost US

Posouzení radonového rizika

Ne

Pouze graficky - výřez
z výkresu UAP č. 14
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Klima

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Kvalita srážek

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Znečištění podzemních vod

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Znečištění povrchových vod

Ne

Pro návrh US nemá
praktický význam

Komunální odpad
Separovaný odpad
Průmyslové odpady
Ostatní odpady
Odpady z dolování a těžby

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US

ROZBOR STAVU ÚZEMÍ - VÝKRESOVÁ ČÁST

Grafika

Komentář

Ortofotomapa území
Stávající funkční využití území
Stávající stav území

Vždy
Obvykle
Vždy

Průmět územního plánu do stavu území
Prostorové a kompoziční vztahy
Doprava
Koordinace technické infrastruktury
Kanalizace a vodní toky

Možné
Obvykle
Obvykle
Možné
Možné

Zásobování vodou

Možné

Zásobování plynem

Možné

Zásobování elektrickou energií

Možné

Vytápění

Možné

Vlastnické (majetkoprávní) vztahy
Zeleň a krajina

Možné
Možné

Ochrana přírody a krajiny

Možné

Širší vztahy
Limity využití území
Problémový výkres

Možné
Vždy
Vždy

1:2000
Dle legendy úz. plánu
1:2000
Včetně stavebního stavu 1:2000
objektů
1:2000
1:2000
Všechny druhy dopravy 1:2000
Nahradí jednotl. profese 1:2000
Možno spojit
1:2000
se zásobováním vodou
Možno spojit s kanal.
1:2000
a vodními toky
Možno spojit se
1:2000
zásobováním el. energií
Možno spojit se
1:2000
zásobováním plynem
Možno spojit se
1:2000
zásobováním plynem
Obvykle stačí z UAP
1:2000
Možno spojit s ochranou 1:2000
přírody a krajiny
Možno spojit se zelení
1:2000
a krajinou
Včetně dopravy
1:5000
1:2000
1:2000

VÝKRESY – NEZPRACOVÁVAT
Širší vztahy (územní plán)
Vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
Veřejně prospěšné stavby

Ne
Ne
Ne

Historický vývoj sídla (období vzniku)

Ne

Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma,
podrobněji v návrhu
Stačí jako schéma

Urbanistická struktura (typ zástavby)
Doprava - širší vztahy
Technické vybavení - širší vztahy
Elektronické komunikace a kolektory
Rajónová mapa vhodnosti k zástavbě
Zemědělský a lesní půdní fond
Vybrané faktory životního prostředí
Znečištění ovzduší, půdy a vody
Hluk
Odpady a skládky
Strategie rozvoje, náměty k řešení
Stanoviště a směr fotografií

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Mimo podrobnost US
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
Stačí jako schéma
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22.2 Návrh územní studie
NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST
Pořizovatel, zhotovitel,
projektant, autorský tým
Obsah textové části + seznam
výkresů

Vždy

ZV = zmenšenina výkresu obvykle
na A3
Základní měřítko US je uvažováno
1:2000

URBANISTICKÁ ČÁST

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Základní údaje
Vymezení řešeného území

Vždy

Rozloha řešeného území

Vždy
Vždy

Poloha řešeného území
Nejlépe v ortofotomapě

Rozdělení území na části

Výjimečně

Je-li třeba odůvodnit
rozdělení a popsat části

Možné

Pokud je to účelné
z hlediska popisu území

Bez měřítka
1:5000
či bez
Bez měřítka

Vždy
Obvykle

Urbanistická situace
Stávající využití území
a stav území z rozboru
stavu
Širší vztahy

ZV 1:5000
ZV 1:5000

Vždy

Základní bilance návrhu území Vždy

Obyvatelé a pracovní
příležitosti, více kap. bilance

Hlavní cíle řešení
Urbanistická koncepce
Současný stav území

Obvykle

Stručně ze zadání

Obvykle

Přestože patří do rozboru
stavu, je vhodné zopakovat

Širší vztahy a zásady
urbanistické koncepce

Vždy

Včetně začlenění v rámci
širších vztahů

Možné

Urbanistická kompozice

Obvykle

Navrhované osy, dominanty,
průhledy…

Možné

Schéma urbanistické
kompozice

1:5000

Obvykle

ČB schéma (veřejné,
polo- a soukromé)
Výřez z urbanistické
situace

1:5000
či bez
1:2000

Typy prostorů

ZV 1:5000

Hlavní rozvojové prostory

Obvykle

Základní parametry včetně
kapacit těchto prostorů

Obvykle

Variantní řešení

Možné

Základní popis, blíže
v jednotlivých kapitolách

Možné

Celková situace
variantního řešení

ZV 1:5000

Variantní ověření jednotlivých
prostorů

Možné

Odlišnosti variant(y) oproti
základnímu řešení

Možné

Výřez z variantní
urbanistické situace

1:2000

Doporučení zpracovatele
k výběru variant

Možné

Jedna varianta či prvky
z různých variant

Možné

Přehled území řešených
variantně

1:5000
či bez

Výškové řešení

Možné

Zejména upozornit na složité
lokality

Možné

Vzorové pohledy a řezy
územím

ZV 1:1000
až 1:500

Obvykle
Možné

Vizualizace návrhu
Zákres modelu návrhu
do fotografie

Bez měřítka
Bez měřítka
1:10000

Prostorové řešení
Začlenění do okolí
Funkční využití

Obvykle

Základní principy rozmístění
funkcí

Obvykle

Návrh územního plánu,
ve variantách

Současné využití území

Možné

Přestože patří do rozboru
stavu, je vhodné zopakovat

Možné

Využití území z rozboru ZV 1:5000
stavu

Požadavky územního plánu

Obvykle

Stručně, podrobnější rozbor
je v rozboru stavu

Obvykle

Stávající územní plán

1:10000

Funkční využití území

Obvykle

V souladu s metodikou
územního plánu či upřesněné

Obvykle

Funkční využití ploch

ZV 1:5000

Variantní funkční využití
území

Možné

Odlišnosti variant(y) oproti
základnímu řešení

Možné

Variantní funkční
využití území

1:5000

Odlišnosti návrhu oproti
územnímu plánu

Možné

Zdůvodnit odlišný návrh

Možné

Průmět návrhu
do územního plánu

ZV 1:5000

Doporučení ke změně
územního plánu

Možné

Popsat navrhované změny
územního plánu

Výjimečně

Navrhované změny
územního plánu

1:5000

Rozloha funkčních ploch
dle územního plánu

Možné

V tabulce s kódy míry využití
území a HPP

Rozloha navrhovaných
funkčních ploch

Možné

V tabulce s kódy míry využití
území a HPP
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Funkční systémy
Bydlení

Možné

Rozmístění bydlení
dle návrhu

Možné

Rozmístění obytných
objektů

1:5000
či bez

Školství

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejného vybavení

1:5000
či bez

Zdravotnictví a sociální péče

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejného vybavení

1:5000
či bez

Kultura a církev

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejného vybavení

1:5000
či bez

Obchod a služby

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
komerčního vybavení

1:5000
či bez

Administrativa a správa

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
komerčního vybavení

1:5000
či bez

Výroba a sklady

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Sport a rekreace

Možné

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Zemědělství

Možné

Navrhovaná zařízení
a plochy, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Zeleň
Širší vztahy zeleně, krajina

Možné
Možné

Principy návrhu
Navázání návrhu na okolní
systém zeleně

Plochy zeleně

Výjimečně

Návrh jednotlivých ploch
zeleně

Výjimečně

Zeleň

Funkční členění zeleně

Výjimečně

Dle metodiky územního
plánu, případně zpodrobnit

Výjimečně

Obvykle součást
1:5000
výkresu Funkční využití

Celoměstský systém zeleně

Výjimečně

Pokud se navrhují změny
oproti územnímu plánu

Výjimečně

Rozsah CSZ a jeho
1:5000
změny oproti ÚPn HMP

Prostorová regulace

Obvykle

Obvykle

Součást výkresu
Funkční využití ploch

ZV 1:5000

Míra využití území

Obvykle

V souladu s metodikou
územního plánu, tabulka

Obvykle

Součást návrhu
územního plánu

1:10000

Ochrana bydlení

Možné

Pokud je navrhována,
v souladu s metodikou ÚPn

Možné

Součást návrhu
územního plánu

1:10000

Bilance a kapacita území

Vždy

Popsat metodiku a odlišnosti
od metodiky ÚPn

Obyvatelstvo a pracovní
příležitosti

Obvykle

Bilance obyvatel, bytů a prac.
příležitostí - tabulka

Bilance návrhu po funkčních
plochách

Možné

Bilance obyvatel, bytů a prac. Možné
příležitostí - tabulka

Schéma bilance ploch

Bez měřítka

Veřejně prospěšné stavby

Možné

Tabulka a stručný popis
jednotlivých VPS

Možné

Vyjádřeno na pozemky
či jejich části

ZV 1:5000

Veřejně prospěšná opatření

Možné

Tabulka a stručný popis
jednotlivých VPO

Možné

Vyjádřeno na pozemky
či jejich části

ZV 1:5000

Navrhované asanace

Vždy

Zmínit i v případě,
že se asanace nenavrhují

Možné

Schéma asanací
a asanačních lokalit

1:5000
či bez

Etapizace

Obvykle

Včetně podmínek
pro otevření dalších etap

Podmíněnost staveb

Obvykle

Uvést podmínky jednotlivých
podmíněností

Možné

Etapizace a
podmíněnost staveb

1:5000
či bez

Stavební uzávěry

Možné

Pokud US navrhuje vyhlášení Možné
stavební uzávěry

Ve schématu etapizace
a výkresu VPS a VPO

1:5000

Majetkoprávní vztahy
a urbanistická ekonomie

Výjimečně

Očekávané problémy
v rozvojových lokalitách

Průmět návrhu do
majetkoprávních vztahů

ZV 1:5000

Doporučení k další
projektové přípravě

Obvykle

Instrukce, které lokality a jak
dále prověřit
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URBANISTICKÁ ČÁST - ŘEŠIT AŽ V ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
ÚSES
V rozprac. Tabulka prvků, podrobně
V rozprac.
řešit samostatně

Změna hranic ÚSES

1:5000

V rozprac.

Vyhodnocení ZPF
a PUPFL

ZV 1:5000

V rozprac.

Výkres prostorové
regulace

ZV 1:5000

Zemědělský půdní fond

V rozprac.

Bilance záborů ZPF, nejlépe
v tabulce

Bilance návrhu po blocích
Bilance po funkcích
Podrobné regulační podmínky

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Nejlépe v tabulce
Nejlépe v tabulce
Regulace na úrovni
regulačního plánu

Půdorysná osnova
Výškové řešení
Urbanistická ekonomie

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Vlastnické vztahy
v rozvojových prostorech

V rozprac.

Viz tabulka regulací
Viz tabulka regulací
Základní informace,
ne podrobně
Stručný popis, hlavně grafika

DOPRAVA

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Širší dopravní vztahy

Obvykle

Vliv návrhu na okolní
dopravní infrastrukturu

Výjimečně

Všechny druhy dopravy

1:5000

Automobilová doprava
Návrh dopravy
Návrh dopravy - varianta

Vždy
Možné

Základní principy návrhu
Odlišnosti variantního
dopravního řešení

Obvykle
Možné

Výkres Doprava
Celková varianta nebo
lokální odlišnosti

ZV 1:5000
1:5000 až
1:2000

Úpravy stávající sítě

Možné

Rušení komunikací, směrové
a výškové úpravy

Navrhované komunikace

Možné

Zejména jejich dopravní
význam

Doprava v klidu

Obvykle

Bilanční výpočet parkování,
nejlépe v tabulce

Výjimečně

Schéma parkování
či podzemních garáží

1:5000 až
1:2000, bez

Městská hromadná doprava

Výjimečně

Pokud dochází ke změnám
na terminálech

Příměstská integrovaná
doprava

Výjimečně

Pokud dochází ke změnám
na terminálech

Železniční doprava
Lodní doprava
Letecká doprava

Možné
Možné
Možné

Pokud se v území vyskytuje
Pokud se v území vyskytuje
Pokud se v území vyskytuje
nebo ho ovlivňuje

Dopravní problémy
k dalšímu řešení

Obvykle

Pro řešení v návrhu
a podrobnější dokumentaci
Charakteristické příčné
řezy komunikacemi

1:200 1:100

Schéma zatížení sítě
pro návrh

Bez měřítka

DOPRAVA - ŘEŠIT AŽ V ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Popis vybraných komunikací
V rozprac. Zejména uliční profil, tabulka V rozprac.
Další dopravní zařízení
Dopravní režim

V rozprac.
V rozprac.

Např. navrhované ČSPH
Pokud váže např. na provoz
MHD

Zatížení komunikační sítě

V rozprac.

Přepočet na návrhový stav

Pěší a cyklistické trasy

V rozprac.

Včetně navázání na
celoměstské trasy
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V rozprac.
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Širší vztahy technické
infrastruktury

Možné

Vliv návrhu na okolní
nadřazenou infrastrukturu

Výjimečně

Vybrané hlavní sítě

1:5000

Koordinace technické
infrastruktury

Obvykle

Předpokládané problémy
s hlavními sítěmi

Možné

Koordinační situace
technické infrastruktury

ZV 1:5000

Vodní toky

Výjimečně

Výjimečně

Lze sloučit s kanalizací
a zásobováním vodou

1:5000

Systém protipovodňové
ochrany

Možné

Pokud koncept US navrhuje
změny
Pokud US navrhuje
protipovodňové zábrany

Zátopové území

Možné

Pokud se návrhem US změní
zátopové území

Zásobování vodou

Možné

Výjimečně

Možné

Zásobování plynem

Možné

Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy

Výjimečně

Lze sloučit s kanalizací
a vodními toky
Lze sloučit
se zásobováním vodou
a vodními toky
Zásobování plynem
a vytápění

1:5000

Odkanalizování

Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy
Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy

Vytápění

Výjimečně

Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy

Výjimečně

Zásobování plynem
a vytápění

1:5000

Zásobování elektrickou
energií

Možné

Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy

Výjimečně

Lze sloučit
s telekomunikacemi

1:5000

Kolektory

Možné

Pokud rozbor stavu indikuje
možné problémy

Výjimečně

Lze sloučit s elektro

1:5000

Lokalizace problémů,
pokud lze určit

1:5000

Výjimečně

Obvykle
Problémy k řešení v návrhu
Výjimečně
Problémy technické
či návazné dokumentaci
infrastruktury k dalšímu
řešení
TECHNICKÉ VYBAVENÍ - ŘEŠIT AŽ V ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Navrhované úpravy
V rozprac.
kanalizační sítě
Odtok dešťových vod
Odvodnění nových území
Čištění odpadních vod

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Výpočet odtoku splaškových
vod

V rozprac.

Řešení vodovodní sítě
Výpočet potřeby vody

V rozprac.
V rozprac.

Posouzení tlakových poměrů

V rozprac.

Přeložky vody vyvolané
návrhem

V rozprac.

Výpočet potřeby plynu
Tepelná bilance
Nadřazený systém VVN
Napájecí systém VN
Napájecí systém 22kV
Distribuční systém 22kV
Síť nízkého napětí

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Nejlépe v tabulce
Nejlépe v tabulce

Trafostanice

V rozprac.

Tabulka se zdůrazněním
navrhovaných TS

Energetická bilance
Elektronické komunikace
Radioreléové spoje

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Nejlépe v tabulce
Pokud US tuto oblast řeší
Pokud mají na území vliv

Pokud se navrhuje zařízení
pro čištění

Pokud je výpočet nutný
pro dimenzování sítě
Pokud z rozboru stavu
vyplyne riziko pro tlakové
poměry

Pokud je tato podrobnost
nutná
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1:5000

1:5000
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

V rozprac.

Výpočet koncentrace
znečišťujících látek

1:5000
či bez

ŘEŠIT AŽ V ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Ovzduší
Výpočet výhledového
znečištění ovzduší

V rozprac.

Pokud má návrh vliv na stav
ovzduší, tabulka

Emise NOx a CO dle výpočtu

V rozprac.

Pokud je zpracován výpočet,
tabulka

Limitní izolinie znečištění
ovzduší

V rozprac.

Pokud bude pro návrh
zpracován výpočet

Imisní hodnocení

V rozprac.

Pokud bude mít návrh vliv
na stav ovzduší

Hluk
Hlukové zatížení území
ve výhledu

V rozprac.

Pokud lze předpokládat
změnu stavu

V rozprac.

Situace hlukového
zatížení

Bez měřítka

Hluk z letecké dopravy

V rozprac.

Pokud US navrhuje opatření
měnící stav

V rozprac.

Situace hlukového
zatížení

Dle potřeby

Limitní izolinie hluku

V rozprac.

Pokud je zpracován výpočet
hluku, tabulka

V rozprac.

Vzdál. netlumených
izofon od komunikací

Bez měřítka

Vyhodnocení hlukové zátěže

V rozprac.

Návrh musí respektovat
hluková omezení

V rozprac.

Zdrojové hladiny hluku
z komunikací

Bez měřítka

Odpady

V rozprac.

Produkované množství
odpadu, pokud je třeba

Směsný, separovaný,
nebezpečný, průmyslový

V rozprac.

Pokud území vyžaduje
speciální režim

Výjimečně

Pokud jsou navrhovány
změny v odpadovém
hospodářství

1:5000

Skládky

V rozprac.

Pokud se vyskytují nebo
navrhují skládky

Těžba

Možné

Pokud US navrhuje území
pro těžbu

Ložiska, dobývací prostory,
chráněná ložisková území

Možné

Pokud jsou předpokládány
nové

DOKLADOVÁ ČÁST

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Zadání

Samostatně Neopisovat do návrhu,
možno jako příloha

Doklady z jednání (zejména
s dotčenými orgány)

Samostatně Jako příloha

Zápisy z výrobních výborů

Samostatně Jako příloha
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NÁVRH - VÝKRESOVÁ ČÁST

Doporučení Komentář

Širší vztahy území
Prostorové a kompoziční vztahy

Obvykle
Možné

Návrh územního plánu

Funkční využití dle legendy územního plánu
Porovnání návrhu s územním plánem
Funkční využití objektů a ploch

Možné
Možné
Obvykle

Podrobněji než úz. plán

Variantní funkční využití
Urbanistická situace

Obvykle
Vždy

1:2000
Eventuálně zákres
1:2000
návrhu do ortofotomapy

Variantní ověření vybraných prostorů

Obvykle

Jako urbanistická
situace

1:2000

Zeleň

Výjimečně

Pokud je třeba, obvykle
jen schéma

1:2000

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výjimečně

Vyjádřeno na pozemky
či jejich části

1:2000

Vzorové příčné řezy územím

Možné

1:1000 až
1:200

Doprava
Variantní řešení dopravy
Širší dopravní vztahy
Koordinační situace technické infrastruktury

Obvykle
Možné
Výjimečně
Možné

1:2000
1:2000
1:5000
1:2000

Technická infrastruktura - širší vztahy

Výjimečně

Všechny druhy
technického vybavení

1:5000

Kanalizace a vodní toky

Výjimečně

Lze sloučit
se zásobováním vodou

1:2000

Zásobování vodou

Výjimečně

1:2000

Zásobování plynem
Vytápění

Výjimečně
Výjimečně

Lze sloučit s kanalizací
a vodními toky
Lze sloučit s vytápěním
Lze sloučit
se zásobováním plynem

Zásobování elektrickou energií

Výjimečně

Lze sloučit
s telekomunikacemi

1:2000

VÝKRESY AŽ V ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE
Vyznačení navrhovaných změn územního plánu
Výkres prostorové regulace
Etapizace navrhované výstavby

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

Funkční členění ploch zeleně

V rozprac.

Obvykle součást
1:2000
výkresu Funkční využití

ÚSES a celoměstský systém zeleně

V rozprac.

Pokud je třeba, obvykle
jen schéma

1:2000

Zábory ZPF a LPF

V rozprac.

Pokud je třeba, obvykle
jen schéma

1:2000,
1:5000

Podélné profily komunikací
Telekomunikace
Vybrané faktory životního prostředí

V rozprac.
V rozprac.
V rozprac.

1:2000/200
Lze sloučit s elektro
1:2000
Souhrnný výkres za celé 1:2000
životní prostředí

Znečištění ovzduší

V rozprac.

Obvykle postačí jako
schéma ve zprávě

1:5000

Hluk

V rozprac.

Obvykle postačí jako
schéma ve zprávě

1:5000

Odpady

V rozprac.

Pokud je problematika
předmětem řešení

1:5000
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Obvykle postačí jako
schéma ve zprávě

Typické
měřítko
1:10000
1:5000
1:5000
1:5000
1:2000

1:2000
1:2000

1:5000
1:2000
1:2000
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22.3 Rozpracování územní studie
ROZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE - TEXTOVÁ ČÁST
Pořizovatel, zhotovitel,
projektant, autorský tým

Vždy

ZV = zmenšenina výkresu obvykle
na A3

Obsah textové části + seznam
výkresů

Vždy

Základní měřítko US je uvažováno
1:2000

URBANISTICKÁ ČÁST

Text

Základní údaje

Vždy

Vymezení řešeného území

Vždy

Rozdělení území na části

Výjimečně

Základní bilance návrhu
území
Hlavní cíle řešení
Doplnění podkladů

Vždy

Urbanistická koncepce
Současný stav území

Širší vztahy a zásady
urbanistické koncepce
Urbanistická kompozice

Obvykle
Výjimečně

Komentář

Pouze rozloha řešeného
území
Je-li třeba odůvodnit
rozdělení a popsat části
Obyvatelé, prac. příležitosti,
více příslušná kapitola
Stručně ze zadání
Pokud byly doplněny
od fáze rozbor stavu území

Obvykle

Přestože patří do rozboru
stavu, je vhodné zopakovat

Vždy

Včetně začlenění v rámci
širších vztahů
Navrhované osy, dominanty,
průhledy…

Obvykle

Typy prostorů

Grafika

Komentář

Vždy

Poloha řešeného území

Vždy
Možné

Výjimečně

Obvykle

Variantní řešení

Výjimečně

Doporučení zpracovatele
k výběru variant
Výškové řešení

Výjimečně

Prostorové řešení
Začlenění do okolí

Obvykle
Obvykle

Funkční využití

Vždy

Současné využití území

Obvykle

Požadavky územního plánu

Možné

Funkční využití území

Vždy

Funkční potřeby vyplývající
z okolí

Možné

Variantní funkční využití
území
Odlišnosti oproti územnímu
plánu
Doporučení ke změně
územního plánu
Rozloha funkčních ploch
dle územního plánu

Výjimečně

Rozloha navrhovaných
funkčních ploch

Obvykle

Obvykle

Obvykle
Obvykle
Obvykle

Bez
měřítka
Nejlépe v ortofotomapě
1:5000
či bez
Pokud je účelné z hlediska Bez
popisu území
měřítka

Grafika v rozsahu
zpracovatelném v US
Urbanistická situace
Stávající využití území
a stav území z rozboru
stavu
Širší vztahy

1:2000

Schéma urbanistické
kompozice
ČB schéma (veřejné, poloa soukromé)
Výřez z urbanistické
situace
Urbanistická situace
variant

1:5000

Obvykle

Vzorové řezy územím

ZV 1:2000
až 1:500

Vždy

Návrh územního plánu

1:10000

Vždy
Obvykle

Možné
Možné
Obvykle

Hlavní rozvojové prostory

Typické
měřítko

ZV 1:5000
ZV 1:5000

ZV 1:5000

1:5000
či bez
1:2000

Základní parametry včetně
kapacit těchto prostorů
O variantách by již mělo být
rozhodnuto
O variantách by již mělo být
rozhodnuto
Zejména upozornit na složité
lokality
Vizualizace návrhu
Zákres modelu návrhu
do fotografie
Základní principy rozmístění
funkcí
Přestože patří do rozboru
stavu, je vhodné zopakovat

Obvykle

Obvykle

Využití území z rozboru
stavu

ZV 1:5000

Stručně, podrobnější rozbor
je v rozboru stavu
V souladu s metodikou ÚPn
nebo upřesněné
Doplnění deficitů okolní
struktury zjištěných v
rozboru stavu
O variantách by již mělo být
rozhodnuto
Zdůvodnit odlišný návrh

Obvykle

Stávající územní plán

1:10000

Vždy

Funkční využití objektů
a ploch

ZV 1:5000

Výjimečně

1:5000

Popsat navrhované změny
územního plánu
V tabulce s kódy míry
využití území a HPP

Obvykle

Variantní funkční využití
území
Porovnání návrhu
s územním plánem
Navrhované změny
územního plánu

V tabulce s kódy míry
využití území a HPP
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Obvykle

Obvykle

ZV 1:5000

ZV
1:10000
ZV
1:10000
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Funkční systémy
Bydlení

Obvykle

Rozmístění bydlení
dle návrhu

Možné

Rozmístění obytných
objektů

1:5000
či bez

Školství

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejné vybavení

1:5000
či bez

Zdravotnictví a sociální péče

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejné vybavení

1:5000
či bez

Kultura a církev

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
veřejné vybavení

1:5000
či bez

Obchod a služby

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
komerční vybavení

1:5000
či bez

Administrativa a správa

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

Lze spojit do schématu
komerční vybavení

1:5000
či bez

Výroba a sklady

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Sport a rekreace

Obvykle

Navrhovaná zařízení včetně
kapacity, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Zemědělství

Možné

Navrhovaná zařízení
a plochy, tabulka

Možné

1:5000
či bez

Zeleň
Širší vztahy zeleně, krajina

Obvykle
Možné

Principy návrhu
Navázání návrhu na okolní
systém zeleně

Plochy zeleně

Obvykle

Funkční členění zeleně

Obvykle

Celoměstský systém zeleně

Možné

Širší vztahy zeleně,
krajina

1:5000

Návrh jednotlivých ploch
zeleně
Dle metodiky územního
plánu, případně zpodrobnit

Obvykle

Zeleň

ZV 1:5000

Výjimečně

Obvykle součást výkresu
Funkční využití

1:5000

Výjimečně

Pokud se navrhují změny
oproti územnímu plánu

Výjimečně

Rozsah CSZ a jeho změny 1:5000
oproti územnímu plánu

Územní systém ekologické
stability

Možné

Tabulka prvků, podrobně
řešit samostatně

Výjimečně

Schéma ÚSES a změny
hranic ÚSES

1:5000

Zemědělský půdní fond
Zábor ZPF

Možné
Možné

Bilance záborů ZPF, nejlépe
v tabulce

Možné

Zábory ZPF a PUPFL

1:5000

Prostorová regulace

Vždy

Vždy

Součást výkresu Funkční
využití ploch

ZV 1:5000

Míra využití území

Vždy

V souladu s metodikou
územního plánu, tabulka

Vždy

Součást návrhu územního
plánu

1:10000

Ochrana bydlení

Možné

Pokud je navrhována,
v souladu s metodikou ÚPn

Možné

Součást návrhu územního
plánu

1:10000

Bilance a kapacita území

Vždy

Popsat metodiku a odlišnosti
od metodiky ÚPn

Obyvatelstvo a pracovní
příležitosti

Vždy

Bilance obyvatel, bytů
a prac. příležitostí - tabulka

Bilance návrhu po funkčních
plochách

Obvykle

Nejlépe v tabulce

Možné

Schéma bilance ploch

Bez
měřítka

Bilance návrhu po blocích
Bilance po funkcích
Podrobné regulační
podmínky
Metodika prostorové regulace
Půdorysná regulace

Obvykle
Možné
Výjimečně

Nejlépe v tabulce
Nejlépe v tabulce
Regulace na úrovni
regulačního plánu
Popis použité regulace
Uliční a stavební čára,
průjezdy a průchody…

Výjimečně

Výkres prostorové
regulace

ZV 1:5000

Výšková regulace

Výjimečně

Počet NP, dominanty, tvary
střech…

Možné

Řezy územím

1:1000 až
1:200

Veřejně prospěšné stavby

Obvykle

Tabulka a stručný popis
jednotlivých VPS

Obvykle

Vyjádřeno na pozemky
či jejich části

ZV 1:5000

Veřejně prospěšná opatření

Obvykle

Tabulka a stručný popis
jednotlivých VPO

Obvykle

Vyjádřeno na pozemky
či jejich části

ZV 1:5000

Navrhované asanace

Vždy

Zmínit i v případě, že se
asanace nenavrhují

Možné

Schéma asanací
a asanačních lokalit

1:5000
či bez

Výjimečně
Výjimečně
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Etapizace

Obvykle

Včetně podmínek
pro otevření dalších etap

Podmíněnost staveb

Obvykle

Uvést podmínky
jednotlivých podmíněností

Možné

Etapizace a podmíněnost
staveb

1:5000
či bez

Stavební uzávěry

Možné

Pokud US navrhuje
vyhlášení stavební uzávěry

Možné

Ve schématu etapizace
a výkresu VPS a VPO

1:5000

Majetkoprávní vztahy
a urbanistická ekonomie

Obvykle

Základní informace,
ne podrobně

Vlastnické vztahy
v rozvojových prostorech

Možné

Stručný popis scelení
a dostupnosti pozemků

Obvykle

Průmět návrhu do výkresu
majetkoprávních vztahů

1:5000

Doporučení k další
projektové přípravě

Obvykle

Instrukce, které lokality
a jak dále prověřit

URBANISTICKÁ ČÁST - NEZPRACOVÁVAT
Technické zpracování studie, Ne
Není nutné uvádět, pokud
programy
to nevyžaduje zadání
Zadání

Samostatně Neopisovat do návrhu,
možno jako příloha

Podmínky zpracování US

Samostatně Neopisovat do návrhu,
možno jako příloha

Dříve zpracovaná ÚPD a ÚPP
+ zhodnocení

Ne

Patří do rozboru stavu

Předchozí urbanistické studie

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Hlavní výkres US

Dílčí projekty

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Situace projektu

Výsledky soutěží na území

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Situace soutěžních návrhů

Vydaná územní rozhodnutí

Ne

Patří do rozboru stavu,
tabulka

V rozboru
stavu

Vydaná UR - přehled +
situace

Významné záměry

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Situace záměru

Provedené změny a úpravy
územního plánu

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Podkladové studie
ke změnám či úpravám

Rozdělení území
na urbanistické obvody

Ne

V rozboru
stavu

Hranice urbanistických
obvodů

Kulturně historické
a architektonické hodnoty
Urbanistický vývoj území

Ne

Patří do rozboru stavu,
včetně určení rozlohy
v tabulce
Patří do rozboru stavu

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu

Historické mapy

Podmínky památkové ochrany
Seznam nemovitých
kulturních památek
Hodnotné objekty mimo
seznam
Stávající veřejně prospěšné
stavby
Panoramatické fotografie
Limity využití území

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne

Objekty chráněné a
architektonicky hodnotné
Objekty chráněné a
architektonicky hodnotné
Vymezení VPS v území

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu,
tabulka
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu
V rozboru
stavu
V rozboru
stavu

Prostorové podmínky

Ne

Patří do rozboru stavu

V rozboru
stavu
V rozboru
stavu

Vhodné promítnout
do návrhu, ne samostatně
Vrstevnicový model

Širší dopravní vztahy

Ne

Širší vztahy technické
infrastruktury
Současný stav urbanistické
struktury
Přírodní a krajinné podmínky
Chráněné části přírody
Stávající vegetační prvky
Vliv ŽP na využití území

Ne
Ne

Uvádět až u příslušné
kapitoly
Uvádět až u příslušné
kapitoly
Patří do rozboru stavu

Ne
Ne
Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
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Podmínky funkčního využití
ploch dle územního plánu

Ne

Je součástí platné vyhlášky,
neuvádět znovu

Majetkoprávní vztahy

Ne

Patří do rozboru stavu

Cenová úroveň pozemků
Dynamika investic
Ekonomický potenciál
Odhad fin. nároků investic
Odhad dosažitelných nájmů
Způsoby a zdroje financování
SWOT analýza území

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Lze zjistit v UAP
Nemá pro návrh US význam
Nemá pro návrh US význam
Rychle zastarává
Rychle zastarává
Mimo podrobnost US
Nemá pro US většinou
význam

DOPRAVA

Text

Širší dopravní vztahy

V rozboru
stavu
Viz UAP

Vlastnictví pozemků
v řešeném území
Cenová mapa

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Obvykle

Popsat vliv na okolní
dopravní infrastrukturu

Obvykle

Širší dopravní vztahy

ZV
1:10000

Automobilová doprava
Návrh dopravy
Návrh dopravy - varianta

Vždy
Výjimečně

Základní principy návrhu
Mělo by již být rozhodnuto

Obvykle
Výjimečně

Výkres Doprava
Celková varianta
nebo lokální odlišnosti

ZV 1:5000
1:5000 až
1:2000

Úpravy stávající sítě

Možné

Navrhované komunikace

Obvykle

Možné

Popis vybraných komunikací

Možné

Podélné profily
komunikací
Charakteristické příčné
řezy komunikacemi

ZV 1:5000
/ 500
1:200 až
1:100

Významné zdroje a cíle
dopravy
Další dopravní zařízení
Dopravní režim

Možné

Změny stávajících
komunikací, jejich rušení
Zejména jejich dopravní
význam
Zejména uliční profil,
tabulka
Pokud jsou navrhovány

Zatížení komunikační sítě

Obvykle

Doprava v klidu

Vždy

Pěší a cyklistické trasy

Možné

Městská hromadná doprava

Obvykle

Schéma zatížení sítě
pro návrh
Schéma parkování
či podzemních garáží
Schéma pěších a cyklo
tras
Vyjádřeno ve výkresu
Doprava

Bez
měřítka
1:5000 až
2000, bez
1:5000
či bez
ZV 1:5000

Příměstská integrovaná
doprava
Železniční doprava

Vyjádřeno ve výkresu
Doprava
Vyjádřeno ve výkresu
Doprava

ZV 1:5000

Možné
Výjimečně

Např. navrhované ČSPH
Pouze pokud váže např.
na provoz MHD
Přepočet na návrhový stav

Možné

Obvykle
Výjimečně

Obvykle

Bilanční výpočet parkování,
nejlépe v tabulce
Včetně navázání
na celoměstské trasy
Základní popis koncepce
a změn oproti stavu
Návaznost na MHD

Obvykle

Pokud se v území vyskytuje

Obvykle

Lodní doprava

Možné

Pokud se v území vyskytuje

Obvykle

Přístav
Letecká doprava

Výjimečně
Možné

Pokud se navrhují změny
Pokud se v území vyskytuje
nebo ho ovlivňuje
Pro řešení v podrobnější
dokumentaci

Obvykle
Dopravní problémy
k dalšímu řešení
DOPRAVA - NEZPRACOVÁVAT
Technický stav komunikací
Ne
Požadavky vyhlášky na počet
parkovacích míst
Výhledové dopravní záměry
Současný stav železniční
dopravy
Popis vodní cesty
Dopravní závady
Vzorové příčné řezy územím

Ne

Ochranná pásma dopravy

Ne

Ne
Ne
Ne
Ne

Možné
Obvykle

Mimo podrobnost US
a nepatří do návrhu
Nepatří ani do rozboru stavu, V rozboru
je věcí vyhlášky
stavu
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
V rozboru
stavu
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
V jiné části
Patří do rozboru stavu
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ZV 1:5000

Zóny parkování

Výhledové uspořádání
nádraží

Zařadit do urbanistické
části

ZV 1:2000
až 500
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Text

Komentář

Širší vztahy technické
infrastruktury

Možné

Koordinace jednotlivých
systémů

Možné

Vodní toky

Obvykle

Úpravy vodních toků

Možné

Pokud jsou navrhovány nové
či měněny stávající

Systém protipovodňové
ochrany

Možné

Pokud US navrhuje
protipovodňové zábrany

Zátopové území

Možné

Pokud se návrhem US změní
zátopové území

Zásobování vodou

Obvykle

Řešení vodovodní sítě
Přeložky vody vyvolané
návrhem
Výpočet potřeby vody

Obvykle
Možné
Možné

Pokud je výpočet nutný
pro dimenzování sítě

Posouzení tlakových poměrů

Výjimečně

Pokud z rozboru stavu
vyplyne riziko pro tlakové
poměry

Odkanalizování

Obvykle

Širší vztahy
Navrhované úpravy
kanalizační sítě
Odtok dešťových vod
Odvodnění nových území
Výpočet odtoku splaškových
vod
Čištění odpadních vod

Obvykle
Obvykle

Zásobování plynem

Obvykle

Návrh řešení
Výpočet potřeby plynu
Vytápění

Obvykle
Možné
Obvykle

Nejlépe v tabulce

Návrh řešení
Tepelná bilance
Zásobování elektrickou
energií
Nadřazený systém VVN
Napájecí systém VN
Napájecí systém 22kV
Distribuční systém 22kV
Síť nízkého napětí

Obvykle
Možné
Obvykle

Nejlépe v tabulce

Trafostanice

Možné

Energetická bilance
Elektronické komunikace
Radioreléové spoje
Kolektory
Problémy technické
infrastruktury k dalšímu
řešení

Možné
Výjimečně
Výjimečně
Možné
Obvykle

Pokud nejsou zpracovány
po profesích zvlášť

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Možné

Širší vztahy technické
infrastruktury

ZV
1:10000

Obvykle

Koordinační situace
technické infrastruktury

ZV 1:5000

Možné

Ve výkresu kanalizace
a zásobování vodou

ZV 1:5000

Možné

Výkres či schéma
Protipovodňová ochrana

1:5000

Možné

Lze sloučit s kanalizacemi
a vodními toky

ZV 1:5000

Možné

Lze sloučit
se zásobováním vodou

ZV 1:5000

Možné

Zásobování plynem
a vytápění

ZV 1:5000

Možné

Zásobování plynem
a vytápění

ZV 1:5000

Možné

Lze sloučit
s telekomunikacemi

ZV 1:5000

Možné

Lze sloučit s elektro

ZV 1:5000

Lze sloučit s elektro
Lokalizace problémů,
pokud lze určit

ZV 1:5000
1:5000

Vliv na okolní síť

Obvykle
Obvykle
Možné
Výjimečně

Obvykle
Obvykle
Obvykle
Obvykle
Možné

Pokud se navrhuje zařízení
pro čištění

Pokud je tato podrobnost
nutná
Tabulka se zdůrazněním
navrhovaných trafostanic
Nejlépe v tabulce
Pokud mají na území vliv
Možné
Problémy k řešení v návazné Výjimečně
dokumentaci
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TECHNICKÉ VYBAVENÍ - NEZPRACOVÁVAT
Stávající stav - kanalizace
Ne
Je předmětem rozboru stavu
Materiál navrhovaných
Ne
Mimo podrobnost US
potrubí
Ochranná pásma - kanalizace Ne
Je předmětem rozboru stavu
Stávající stav - vodní toky
Ne
Je předmětem rozboru stavu
Hydrologická data toků
Ne
Mimo podrobnost US
Povodňové průtoky
Ne
Je předmětem rozboru stavu
Stávající stav - zásobování
Ne
Je předmětem rozboru stavu
vodou
Kapacita vodovodních řadů
Ne
Je předmětem rozboru stavu
a vodojemů
Materiál navrhovaných
potrubí
Ochranná pásma - voda
Stávající stav - zásobování
plynem
Bezpečnostní a ochranná
pásma - plyn

Ne

Mimo podrobnost US

Ne
Ne

Je předmětem rozboru stavu
Je předmětem rozboru stavu

Ne

Je předmětem rozboru stavu

Stávající stav - teplo
Ochranná pásma - teplo
Stávající stav - elektro
Kabely DP Metro
Charakteristika spotřeby
a využití elektrické energie

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Je předmětem rozboru stavu
Je předmětem rozboru stavu
Je předmětem rozboru stavu
Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US

Veřejné osvětlení
Ochranná pásma - elektro
Stávající stav telekomunikace
Telefonní síť O2
Telefonní sítě jiných
provozovatelů
Místní rozhlas
Televizní signál
Ochranná pásma
telekomunikačních zařízení

Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Je předmětem rozboru stavu
Je předmětem rozboru stavu

Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US

Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Mimo podrobnost US
Je předmětem rozboru stavu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Text

Komentář

Grafika

Komentář

Typické
měřítko

Ovzduší
Výpočet výhledového
znečištění ovzduší

Obvykle
Možné

Pokud má návrh vliv na stav
ovzduší, tabulka

Možné

Koncentrace
znečisťujících látek
v ovzduší

1:10000,
bez

Emise NOx a CO dle výpočtu

Možné

Limitní izolinie znečištění
ovzduší
Imisní hodnocení

Možné

Možné

Zakreslení izočar
do návrhu

1:5000

Hluk
Hlukové zatížení území
ve výhledu

Obvykle
Výjimečně

Výjimečně

Situace hlukového zatížení Bez
měřítka

Stacionární a mobilní zdroje
hluku navrhované

Výjimečně

Pokud dojde k zásadním
změnám oproti stavu

Hluk z letecké dopravy

Výjimečně

Výjimečně

Hluková ochranná pásma

1:5000

Limitní izolinie hluku

Výjimečně

Pokud US navrhuje opatření
měnící stav
Pokud je zpracován výpočet
hluku, tabulka

Výjimečně

Vzdálenost netlumených
izofon od komunikací

Bez
měřítka

Vyhodnocení hlukové zátěže

Možné

Návrh musí respektovat
hluková omezení

Výjimečně

Zdrojové hladiny hluku
z komunikací

Bez
měřítka

Možné

Pokud je zpracován výpočet,
tabulka
Pokud je pro návrh
zpracován výpočet
Pokud bude mít návrh vliv
na stav ovzduší
Pokud je zpracován výpočet
hluku

392

22. Tabulky k doporučené struktuře územní studie
Odpady

Výjimečně

Produkované množství
odpadu
Pokud území vyžaduje
speciální režim

Směsný, separovaný,
nebezpečný, průmyslový

Výjimečně

Skládky

Výjimečně

Pokud se vyskytují
nebo navrhují skládky

Těžba

Možné

Pokud v území probíhá
nebo se navrhuje těžba

Ložiska, dobývací prostory,
chráněná ložisková území

Možné

Pokud jsou předpokládány
nové

Vybrané faktory životního
prostředí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - NEZPRACOVÁVAT
Morfologie
Ne
Patří do rozboru stavu
Klima

Ne

Mimo podrobnost US

Větrná růžice
Rozptylové podmínky
Stávající stav ovzduší

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Smogové situace

Ne

Patří do rozboru stavu

Kvalita srážek
Prašný spad
Hygienické limity hluku
Stacionární a mobilní zdroje
hluku stávající

Ne
Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Výpočet stávající hlukové
zátěže
Čistota vody
Podzemní voda
Povrchová voda, vodní toky,
rybníky

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne
Ne
Ne

Mimo podrobnost US
Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Znečištění půdy
Geobotanická charakteristika
lokality

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Mimo podrobnost US

Geologie
Geomorfologická
charakteristika území

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Geologické poměry
Hydrogeologické poměry
Geotechnické charakteristiky
zemin a hornin

Ne
Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu
Mimo podrobnost US

Inženýrsko-geologické
zhodnocení

Ne

Patří do rozboru stavu

Ložiskové poměry a chráněná
území
Infiltrace
Vyhodnocení podmínek
pro návrh zástavby

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Posouzení radonového rizika

Ne

Patří do rozboru stavu
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Výjimečně

Pokud jsou navrhovány
změny v odpadovém
hospodářství

1:5000

Možné

Všechny profese ŽP
v jednom výkresu

ZV 1:5000

V rozboru
stavu

Vrstevnicový model

V rozboru
stavu

Klima a index kvality
ovzduší

ne

Postradatelné i v rámci
rozboru stavu

V rozboru
stavu

Celoroční průměrné
koncentrace

V rozboru
stavu

Krátkodobé koncentrace

V rozboru
stavu

Rajónová mapa
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CIVILNÍ OCHRANA

Grafika

Komentář

Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem
Samostatně Řešit samostatným
materiálem

Samostatně

Civilní ochrana

Samostatně

Kryty civilní ochrany
v území

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Text

Komentář

Grafika

Komentář

NEZPRACOVÁVAT
Vydaná územní a stavební
povolení
Limity dopravy

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne

Limity technické
infrastruktury
Pásma hygienické ochrany
Inundační území

Ne

Patří do rozboru stavu

Ne

Ne
Ne

Patří do rozboru stavu
Patří do rozboru stavu

Ne

Přitištěno v návrhovém
výkresu funkcí

Ochrana před zářením (radon)
Ložiska nerostných surovin

Ne
Ne
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SEZNAM A ZDROJE OBRÁZKŮ V PŘÍLOHÁCH
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