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I  ÚVOD 

I_A   ÚČEL ÚAP V SYSTÉMU NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

 

Zákon 183/2006 Sb. „Zákon o územním plánování a stavebním řádu“, v platném znění, (dále jen 

„Stavební zákon“) stanovuje §26 odst. 1) účel a úkoly územně analytických podkladů (a tedy i územně 

analytických podkladů hl. m. Prahy) následovně: „Územně analytické podklady obsahují zjištění a 

vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, 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 (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, 

zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").“.  

 

Vyhláška umožňuje pro hl. m. Prahu pořizovat územně analytické podklady obcí a kraje společně (§4 

odst. 7) vyhl. 500/2006 Sb.). Městská část vítá rozhodnutí pořizovatele této možnosti nevyužít a zvýšit 

tak jasnost účelu každé z předkládaných dokumentací.  

Rozdělení dokumentace ÚAP na dokumentaci pro úroveň kraje (pro vyhodnocování uplatňování a 

aktualizace ZŮR hl. m. Prahy) a na úroveň obce (pro vyhodnocování uplatňování územního plánu, jako 

podkladu pro zadávání jeho změn a pro rozhodování v území) považuje MČ za principiálně žádoucí, 

protože vyjasňuje účel rozborů udržitelného rozvoje obou dokumentací ÚAP. 

Územně analytické podklady kraje (hl. m. Praha) tak zejména slouží pro formulaci zprávy o uplatňování 

ZÚR hl. m. Prahy (§37 odst. 1) Stavebního zákona a §9 písm. b) vyhl. 500/2006 Sb.). Územně analytické 

podklady obce (hl. m. Praha) pak zejména slouží bezprostředně pro formulaci zadání územního plánu 

hl. m. Prahy a jeho změn (§47 odst. 1) Stavebního zákona), zprávy o uplatňování územního plánu (§15 

písm. e) vyhl. 500/2006 Sb.), a jako hodnotný podklad pro územní řízení podle §90 odst. 2) Stavebního 

zákona a formulaci závazných stanovisek orgánu územního plánování podle §96b Stavebního zákona.  

 

Aby územně analytické podklady hl. m. Prahy mohly úspěšně plnit výše uvedené úkoly, je podle názoru 

samosprávy městské části nezbytné, aby obsažnou datovou základnu spravovanou IPR Praha využily k: 

 

1. identifikaci všech hodnot území hl. m. Prahy s maximální přesností tak, aby byly využitelné i při 

rozhodování v území a zadávání územního plánu hl. m. Prahy a jeho změn, 

2. konkrétnímu vyhodnocení rozvoje území hl. m. Prahy, a to včetně vyhodnocení uplatňování 

jejích územně plánovacích dokumentací, a z nich; 

3. jednoznačné a konkrétní identifikaci problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 

hl. m. Prahy. 

 

Městská část je toho názoru, že zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 ani jeden z výše uvedených bodů 

nenaplnil. 
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Městská část proto v souladu s připomínkami, které uplatnila k návrhu nového územního plánu hl. m. 

Prahy ke společnému jednání, s požadavky na zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje 

v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017) a s připomínkami k návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR, 

uplatňuje následující připomínky k aktualizaci č. 5 ÚAP hl. m. Prahy.  

Připomínky věnuje zejména rozboru udržitelného rozvoje území hl. m Prahy. Z důvodu velmi úzké vazby 

jednotlivých kapitol (ÚAP PRAHA 2020 – Kraj) a knih (ÚAP PRAHA 2020 – Obec) s rozborem udržitelného 

rozvoje území věnuje nezbytnou část připomínek i podkladům pro rozbor udržitelného rozvoje území.  

Městská část se věnuje oběma předkládaným dokumentacím, protože §25a odst. 2) Statutu hl. m. Prahy 

různé úrovně ÚAP hl. m. Prahy nerozlišuje a samospráva MČ je toho názoru, že obě dokumentace přímo 

ovlivňují podobu obou úrovní územně plánovacích dokumentací (tj. zásad územního rozvoje hl. m. 

Prahy i územního plánu a jeho změn) s přímými dopady na rozvoj jejího území. Proto městská část 

vyjadřuje v souladu se Statutem hl. m. Prahy svůj názor na obě předkládané dokumentace. 
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I  ÚVOD 

I_B   ZÁKLADNÍ ORIENTACE 

 

 

Vzhledem k rozsahu obou předkládaných dokumentací jsou připomínky pro zvýšení přehlednosti pro 

vypořádání rozděleny do obsahových oddílů, které jsou dále členěny na části a jednotlivé připomínky. 

Podle potřeby pak jednotlivé připomínky mohou mít více než jeden výrok. Orientaci ve vztazích mezi 

jednotlivými připomínkami proto napomáhá způsob jejich značení.  

 

II  ……. číslo oddílu   (připomínky MČ k ÚAP Praha 2020 – Kraj) 

II_B  ……. část oddílu    (připomínky k RURÚ ÚAP Praha 2020 - Kraj) 

II_A_1  ……. číslo připomínky  (požadavek na vyhodnocení uplatňování ZÚR) 

II_A_1b ……. dílčí výrok připomínky (požadavek na vyhodnocení uplatňování ZÚR při  

    pořizování nového územního plánu hl. m. Prahy) 

 

Jednotlivé připomínky mají formulovaný výrok (předmět připomínky) a odůvodnění vysvětlující důvody 

pro uplatnění připomínky a potřebu jejího zapracování do příslušné dokumentace UAP Praha 2020. Dílčí 

výroky připomínek zpravidla sdílí odůvodnění s připomínkou, pod níž jsou uplatněny.  

Vzhledem k rozsahu předložených dokumentací, omezenému času k jejich studiu a připomínkování a 

zejména vzhledem k velkému množství nedostatků předkládaných dokumentů nejsou připomínky za 

městskou část zcela úplné. Při jejich vypořádávání je proto nezbytné k nim přistupovat od obecného ke 

konkrétnímu (tedy že konkrétní připomínky a jejich dílčí výroky ilustrují principy obecněji 

formulovaných připomínek).  

Připomínky městské části jsou rozdělené do tří oddílů – připomínky městské části k územně analytickým 

podkladům kraje hl. m. Praha (oddíl II), připomínky městské části k územně analytickým podkladům 

obce hl. m. Praha (oddíl III), připomínky městské části formulované jako požadavky na doplnění kapitoly 

5.2 knihy 1100 ÚAP PRAHA 2020 – Obec (oddíl IV). 

Připomínky městské části shrnuje oddíl V.  
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II  PŘIPOMÍNKY MČ K ÚAP PRAHA 2020 - KRAJ 

II_A   PŘIPOMÍNKY K PODKLADŮM PRO RURÚ 

 

 

II_A_1   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby v ÚAP PRAHA 2020 – Kraj v kapitole K.1000 byl proveden 

věcný rozbor uplatňování ZÚR hl. m. Prahy při pořizování nového územního plánu hl. m. Prahy, při 

pořizování změn platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha a při rozhodování v území a 

výsledky tohoto věcného rozboru byly zobecněny do věcných doporučení pro aktualizaci ZÚR hl. m. 

Prahy v kapitole 1000.5 „Syntéza“. 

Kapitola K.1000 „Implementace/ Naplňování městského plánování“ obsahuje výhradně procesní přehled 

aktualizací ZÚR hl. m. Prahy (s. 142 a 143), a přehled záměrů na provedení změn v území s 

„Metropolitním“ významem (s. 144 a grafické přílohy). Nic jiného kapitola K.1000 neobsahuje.  

Kapitola K.1000.2.1 („Aktualizace ZÚR hl. m. Prahy) pak obsahuje hodnocení bez jakéhokoliv kontextu. 

Například výrok (cit.)   „„Salámová́“ metoda dílčích oprav nadřazené dokumentace je zatěžující pro 

pořizovatele, je nepřehledná a nesrozumitelná pro státní i městskou správu, natož pro občany a v 

podstatě diskredituje dokumentaci jako takovou.“ je vyslovením názoru zpracovatele, který není opřen 

o jakékoliv věcné argumenty. Není-li jeho účelem uvést uživatele ÚAP v omyl, z čehož městská část 

zpracovatele samozřejmě nepodezřívá, pak je jednoznačně chybný hned na několika rovinách:  

1. Dílčí úpravy územně plánovacích dokumentací (včetně ZÚR hl. m. Prahy) jsou integrální součástí 

procesu územního plánování, protože ZÚR nutně jsou, jako ostatně jakékoliv lidské dílo, 

nedokonalé. Proto také Stavební zákon dílčí aktualizace ZÚR v §42, § 42a, §42b předpokládá a 

umožňuje. 

2. Argument, že souběžné pořizování několika dílčích aktualizací ZÚR je pro pořizovatele, 

zpracovatele, státní správu a veřejnost neúměrně zatěžující a nepřehledný, by zasloužil 

podrobnější zdůvodnění (vzhledem k tomu, že pořizovatel (a státní správa a veřejnost) souběžně 

sleduje pořizování několika stovek až tisíců změn platného ÚP SÚ hl. m. Praha). 

3. Závěr zpracovatele ÚAP, že komplexní přepracování ZÚR hl. m. Prahy (Aktualizace č. 5) se 

stejnými termíny pro projednání je z nějakého důvodu přehlednější než jednotlivé dílčí změny a 

zvyšuje legitimitu ZÚR hl. m. Prahy, popírá jakoukoliv procesní logiku. 

Nedostatky při uplatňování ZÚR hl. m. Prahy v územním plánování hl. m. Prahy přitom bezesporu existují 

a mohou mít celou řadu důvodů: od překonaných odborných názorů jejích původních autorů, přes 

nedostatky v aplikaci způsobené nejasnou formulací jejích jednotlivých výroků (výroková nejasnost), 

nedostatky způsobené nejasným vymezením území, na němž jednotlivé výroky ZÚR hl. m. Prahy platí 

(prostorová nejasnost), změny v potřebách hl. m. Prahy (a tedy východisek, na nichž byly ZÚR hl. m. 

Prahy postaveny) a bezpočet dalších důvodů, které mohly vést k problémů v uplatňování. 

Zpracovatelem citovaná zpráva o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy 2014-2017 takové vyhodnocení 

neobsahuje, a proto městská část v knize K.1000 očekává nápravu. 
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II_A_1a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje doplnění kapitoly K1000 o vyhodnocení 

uplatňování ZÚR hl. m. Prahy při pořizování změn platného ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

II_A_1b Městská část Praha Dolní Chabry požaduje doplnění kapitoly K1000 o vyhodnocení 

uplatňování ZÚR hl. m. Prahy při pořizování nového územního plánu hl. m. Prahy. 

II_A_1c Městská část Praha Dolní Chabry požaduje doplnění kapitoly K1000 o vyhodnocení 

uplatňování ZÚR hl. m. Prahy při formulaci závazných stanovisek úřadu územního 

plánování a vyjádření IPR k záměrům na území hl. m. Prahy. 

II_A_1d Městská část Praha Dolní Chabry požaduje doplnění kapitoly K1000 o vyhodnocení 

uplatňování ZÚR hl. m. Prahy při formulaci závazných stanovisek úřadu územního 

plánování a vyjádření IPR k záměrům na území hl. m. Prahy. 

 

II_A_2   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby ÚAP PRAHA 2020 – Kraj v kapitolách K.100 – K.800 

obsahovaly kromě popisných informací o stavu a vývoji území hl. m. Prahy v jednotlivých tématech 

rovněž podkapitolu věnovanou konkrétnímu rozboru uplatňování ustanovení celoměstských strategií 

zaměřených na zlepšení podmínek pro každé specifické téma a v závěrech kapitol shrnutí témat, jimž 

je třeba se věnovat v územním plánování hl. m. Prahy. 

Územně analytické podklady jsou především územně plánovacím podkladem (viz §25 Stavebního zákona 

„Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“). 

Některé výroky jsou pak přímo chybné (viz např. „Z cíle bez indikátoru (c.01.1.07) Vytvoření koncepce 

zelené infrastruktury, vzhledem ke skutečnosti, že koncepce doposud neexistuje, neplynou žádná 

pozitiva a negativa.“ (kap. 100.4, s. 48). Pokud nevyplývají žádná negativa (pro plánování a udržitelný 

rozvoj území hl. m. Prahy) z toho, že nebyla vytvořena klíčová koncepce pro zlepšení podmínek kvality 

životního prostředí hl. m. Prahy, pak pravděpodobně Praha nepotřebuje ani žádnou jinou koncepci.  

 

II_A_3   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby ÚAP PRAHA 2020 – Kraj v kapitolách K.100 – K.800 při 

vyhodnocování zvolených indikátorů zohledňovaly pestrost podmínek a potřeb různých částí území hl. 

m. Prahy. 

Zvolená metodika „v průměru za celé území hl. m. Prahy“ je zavádějící a pro další použití v územním 

plánování hl. m. Prahy, které nutně musí přistupovat k různým částem hl. m. Prahy individuálně podle 

jejich specifických podmínek, prakticky nepoužitelná. 
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Způsob vyhodnocení indikátorů, které tvoří závěry každé jednotlivé kapitoly, (mnohdy) popisuje 

všeobecné trendy vývoje zprůměrované za celé území hl. m. Prahy.  Ty jsou ovšem bez dalšího 

podrobnějšího rozpracování prakticky nicneříkající a nepoužitelné pro identifikaci problematických částí 

území hl. m. Prahy. Jako příklady jsme zvolili dva výroky závěrů a „vyhodnocení“ indikátorů z kapitoly 

K.100:  

Výrok „Indikátor (i.01.2.04) Roční výměra záboru ZPF vykazuje pokles. Za pozitivum lze považovat, že 

roční zábor ZPF výrazně klesl, zejména v důsledku změny legislativya výraznějšímu využívání brownfieldů 

pro novou výstavbu, namísto využívání pozemků ZPF. Negativně lze vnímat skutečnost, že k záborům 

ZPF stále dochází.“ (kap. 100.4, s. 48) je zcela zavádějící a naprosto nepoužitelný. Stagnující rychlost 

záborů ZPF totiž nelze paušálně označit za pozitivní ani negativní- samozřejmě totiž záleží na účelu 

záboru ZPF (transformace zemědělské půdy na přírodní plochy je také záborem ZPF), na výchozí rychlosti 

záborů ZPF (počáteční roční zábor ZPF mohl být vysoký, nízký a nebo dokonce přiměřený), na některých 

místech a pro některé účely může být žádoucí (např. budování klíčových staveb dopravní infrastruktury, 

arondace stabilizovaných území, kvalitní rezidenční zástavba podle principů města krátkých vzdáleností 

atp.), zatímco na jiných místech pro jiná využití naopak nežádoucí. Výrok „Negativně lze vnímat 

skutečnost, že k záborům ZPF stále dochází.“ je proto politická proklamace bez jakéhokoliv odborného 

přínosu pro plánování území hl. m. Prahy. 

Logicky a věcně chybný je i odstavec „Indikátor (i.01.3.01) Rozloha stávajících parků vykazuje růst. Za 

pozitivum lze považovat skutečnost, že zvyšování rozlohy dostupných parků zajišťuje kvalitnější prostředí 

pro každodenní oddych a relaxaci, zejména v místech, kde je nedostatek parků, či není v blízkosti 

otevřená krajina.“ (kap. 100.4, s.48). Indikátor „Rozloha stávajících parků“ jednak nemusí být měřítkem 

„kvality prostředí pro každodenní oddych“ protože měří rozlohu ploch, jimž byla přiřazena hodnota 

„park“, ale zejména není a ani nemůže být indikátorem zlepšení dostupnosti ploch pro rekreaci pod 

otevřeným nebem v těch částech města, kde byly doposud obtížně dostupné, protože je měřítkem 

celkové rozlohy parků a nikoliv jejich prostorové distribuce (rozšíření parku Stromovka podél břehů 

Vltavy nijak neovlivní dostupnost a kvalitu parků na Žižkově). 

Podobnými metodickými chybami pak trpí vyhodnocení prakticky všech indikátorů používaných v 

kapitolách K.100 – K.800. Tyto metodické chyby pak zpracovateli znemožňují správně formulovat 

problémy k řešení nástroji územního plánování v knize K.1000. To se projevuje tím, že, až na vybrané 

problémy dopravní obslužnosti, se zpracovateli ÚAP žádné problémy k řešení nástroji územního 

plánování nepodařilo identifikovat. 

 

II_A_4   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby se kapitoly K.200, K.300 a K.800 ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

věnovaly problematice naplňování principu města krátkých vzdáleností a polycentrického uspořádání 

území hl. m. Prahy. 

Princip „města krátkých vzdáleností“ je jedním ze základních pilířů Strategického plánu hl. m. Prahy, 

který má zajistit vysokou kvalitu života ve městě (kap. 1.3 Strategického plánu hl. m. Prahy, IPR 2016) a 

který je zároveň velmi úzce provázán s cíli a úkoly územního plánování.  
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ÚAP PRAHA 2020 – Kraj problematiku města krátkých vzdáleností zcela nepochopitelně opomíjí, 

přestože v ÚAP PRAHA 2020 – Obec formuluje cíl i.03.1.04 („Podpora rozvoje centrálních, případně 

jiných strategicky významných částí města (využití ploch k obnově) v souladu s principy města krátkých 

vzdáleností“) a problém k řešení mimo (!) územní plánování i.06.2.05 („nedostatečná podpora města 

krátkých vzdáleností v procesech územního řízení a stavebního povolení (600)”).  

Neřešení principu města krátkých vzdáleností v ÚAP PRAHA 2020 – Kraj pak navozuje dojem, že 

zpracovatel ÚAP je jednou z příčin problému i.06.2.05. 

  

II_A_5   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kapitola K.500 ÚAP PRAHA 2020 – Kraj nezužovala 

problematiku krajinné infrastruktury na územní systém ekologické stability. 

Je-li kapitola K.500 věnovaná výhradně vymezení územního systému ekologické stability (je), pak by měla 

být nazvána „územní systém ekologické stability“.  

Zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj by si tak mohl ušetřit podkapitolu 500.1, v níž se snaží zdůvodnit, 

že česká legislativa zná jediný prvek „krajinné infrastruktury“, totiž územní systém ekologické stability. 

Česká legislativa přitom pojem „krajinná infrastruktura“ nezná a nepoužívá. Tento pojem je novotvar, 

pravděpodobně inspirovaný staršími termíny „ekologická infrastruktura“, „zelená infrastruktura“ či 

„modrozelená infrastruktura“, se kterými je víceméně volně zaměňován (podle toho, „komu“ mají prvky 

ekologické/ zelené/ modrozelené/ krajinné infrastruktury sloužit, protože jsou všechny tři tvořeny 

prakticky shodnými fyzickými jevy a rozdíl mezi nimi spočívají zejména ve měřítku a účelu).  

Pokud se tedy zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj rozhodl nazvat kapitolu K.500 „Krajinná 

infrastruktura“, na čemž ostatně není nic špatného, měl by ho následně naplnit významy přesahujícími 

jeden nástroj obecné ochrany přírody a krajiny (tedy rozšířit obsah kapitoly o vyhodnocení 

ekosystémových služeb, vodního hospodářství rekreace v krajině a podob.),  

Česká legislativa samozřejmě obsahuje celou řadu nástrojů, které by mohly dodat právní sílu v kapitole 

K.500 sledovaných jevů, jako jsou například (celoměstsky) významné krajinné prvky ze zákona (§3 odst. 

1 písm. b) zák. 144/1992 Sb.), celoměstsky významná zvláště chráněná území (§14 zák. 114/ 1992 Sb.), 

celoměstsky významné jevy související s naplňováním cílů ochrany vod (§23a zák. 254/2001 Sb.), 

celoměstsky významné jevy související s ochranou zemědělského půdního fondu (§3 zák. 334/1992 Sb.) 

a celoměstsky významné jevy související s naplňováním cílů územního plánování (§18 zák. 183/2006 

Sb.). 

II_A_5a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kapitola K.500 ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

při rozboru územního systému ekologické stability obsahovala výčet, označení, 

rozměry a žádoucí cílový stav jeho jednotlivých prvků. 

II_A_5b Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kapitola K.500 ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

při rozboru územního systému ekologické stability v souvislosti s plněním úkolu §4 

odst. 3 písm. c) vyhl. 500/2006 sb. „určení (…) vzájemných střetů záměrů na provedení 
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změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území“ 

identifikovala problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci vyplývající ze stavu 

a navrhovaných změn vymezení nadregionální a regionální úrovně ÚSES na území hl. 

m. Prahy. 
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II  PŘIPOMÍNKY MČ K ÚAP PRAHA 2020 - KRAJ 

II_B   PŘIPOMÍNKY K RURÚ 

 

II_B_1   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP identifikoval na území hl. m. Prahy 

v oblastech 0.2 Kvalitní složky životního prostředí, 0.3 Vyvážené prostorové uspořádání města, 0.4 

Vyvážený rozvoj kulturních a urbánních hodnot a 0.6 Bezpečná a efektivní mobilita alespoň nějaké 

hodnoty. 

Městská část považuje za pozoruhodné, že se zpracovateli ÚAP PRAHA 2020 – Kraj nepodařilo na území 

hl. m. Prahy při veškerých jeho znalostech, odborné erudici a datech, kterými o území hl. m. Prahy 

disponuje, identifikovat prakticky žádné přírodní, civilizační a kulturní hodnoty s výjimkou hodnot 

chráněných podle zvláštních právních předpisů. 

 

II_B_1a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP vyjasnil metodiku 

stanovení a účel hodnoty „koncentrace architektonických a stavebních dominant“, 

anebo tuto nahradil nějakou jinou formou vyjádření celoměstsky významných 

kulturních hodnot. 

 Z vymezení a znění hodnoty „koncentrace architektonických a stavebních dominant“ 

totiž není jasné, co je vlastně hodnotou území vyjádřenou koncentrací těchto dominant 

(a tedy i jak má být takto vymezená hodnota používána v územním plánování).  

Je-li hodnotou historického centra Prahy „vysoká koncentrace architektonických a 

stavebních dominant“, znamená to, že se tato hodnota má dále rozvíjet doplňováním 

co možná nejvyšším množstvím nových architektonických a stavebních dominant, 

anebo má být chráněn stav?  

Je-li na jiném místě hl. m. Prahy vymezena hodnota „nízká koncentrace 

architektonických a stavebních dominant“, znamená to, že má být nástroji územního 

plánování předcházeno umisťování dominant? 

Městská část považuje zvolenou metodu (tím spíš, že tato není nikde v textu vysvětlena) 

za velmi nešťastnou. 

 

II_B_3  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP problémy k řešení nástroji územního 

plánování formuloval jasně, konkrétně a v imperativu, aby bylo jasné, co konkrétně a s jakým cílem má 

být nástroji územního plánování řešeno.  

Zpracovatel ÚAP v kapitole 1100.5 formuluje jen několik problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci (konkrétně 16). I ty ovšem formuluje způsobem, že je prakticky nemožné určit, jakým 

způsobem mají být tyto problémy řešeny.  
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Viz např. problém „kapacitní problémy na linkách S (i.06.1.06) (K.600) (→ Výkres K.4)”: mají nástroje 

územního plánování vytvořit podmínky pro umístění paralelní koleje nebo několika (a tedy vymezit 

plochu veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastruktury s možností vyvlastnění), nebo mají vytvářet 

podmínky pro snížení atraktivity centrální části města (a tak snížit poptávku po každodenní dojížďce ze 

zázemí města do Prahy), nebo mají hledat (např.  ve spolupráci se sousedním krajem) paralelní radiální 

vazby? 

Podobně vágní a neuchopitelný je problém „podmíněnosti rozvoje klíčových transformačních území 

zablokování klíčových transformačních území stavební uzávěrou (i.03.1.01), (K.400)(→ Výkres K.4)”. 

Není totiž jasné, v čem autoři UAP PRAHA 2020 – Kraj spatřují problém k řešení. Pokud v tom, že je rozvoj 

těchto klíčových území zablokován nerealizací infrastruktury (jaké?), která realizaci transformaci 

podmiňuje, pak by měl problém k řešení identifikovat tu klíčovou infrastrukturu, pro jejíž realizaci mají 

nástroje územního plánování vytvořit podmínky), zatímco pokud nebyly naplněny podmínky pro snětí 

stavební uzávěry z předmětného transformačního území, pak by měl být problém k řešení, jak naplnit 

tyto podmínky. Prostým snětím stavební uzávěry a/nebo formální podmíněnosti se totiž zablokování 

těchto území nevyřeší, protože faktické podmínky blokující jejich rozvoj budou trvat (anebo se dokonce 

zhoršovat). 

 

II_B_3  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP problémy, které identifikuje 

v průzkumech a rozborech v kapitolách K.100 až K.800, zároveň uvedl i v kapitole 1100.5, pokud tyto 

problémy anebo jejich řešení mají územní dopad.  

Zpracovatel ÚAP v kapitolách průzkumů a rozborů identifikuje celou řadu problémů k řešení, a to i 

takových, které mají jednoznačný vztah k územnímu plánování hl. m. Prahy (tj. mají územní dopad). Tyto 

problémy by měly být v ÚAP v kapitole 1100.5 uvedeny, a to ideálně i s identifikací nástroje územního 

plánování, kterým má být problém řešen. Zde úkol ÚAP podle Stavebního zákona končí. Je samozřejmě 

možné, že se při prověřování možností řešení identifikovaného problému zjistí, že se jedná o problém (v 

dané situaci) neřešitelný. To ovšem v žádném případě neznamená, že to není problém. 

ÚAP PRAHA 2020 – Kraj nemají ovlivňovat pouze zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, ale (v 

celoměstsky významných problémech) i územní plán hl. m. Prahy, případné regulační plány a územní 

studie, a rozhodování v území. Měly by proto podle §4 odst. 3 písm. c) vyhl. 500/2006 Sb. identifikovat 

všechny celoměstsky významné problémy k řešení. Zásady územního rozvoje pak konkrétní řešení těchto 

problémů mohou buďto přímo navrhnout, např. vymezením ploch a koridorů pro veřejně prospěšné 

stavby (§36 odst. 1 Stavebního zákona „vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví 

požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby“), a/nebo 

konkrétní řešení identifikovaného problému uloží podrobnější územně plánovací dokumentaci či územní 

studii. 

Níže uvedené dílčí výroky slouží jako ilustrace postupu. V zájmu přehlednosti a rozsahu tohoto 

dokumentu není seznam všech výroků, které by podle názoru městské části zasloužily kodifikaci jako 

problém k řešení nástroji územního plánování v kapitole 1100.5, zcela vyčerpávající. 
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II_B_3a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku:  „Za negativum lze považovat skutečnost, že místně může dojít k zániku 

přírodně hodnotných společenstev či zvláště chráněných druhů organismů v případě, že 

v dohledné době nenastane územní ochrana nově zjištěných cenných ploch (nová ZCHÚ 

a VKP – registrované se vyhlašují v poměrně dlouhých intervalech).“  (s. 47)  

 

II_B_3b Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci 

vyplývající z identifikovaných nedostatků v krajinných vazbách na území Středočeského 

kraje. (s. 27, viz obrázek níže) 

 

 

 

 

II_B_3c Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Roční výměra záboru ZPF vykazuje pokles. Za pozitivum lze považovat, že 

roční zábor ZPF výrazně klesl, zejména v důsledku změny legislativy a výraznějšímu 

využívání brownfieldů pro novou výstavbu, namísto využívání pozemků ZPF. Negativně 

lze vnímat skutečnost, že k záborům ZPF stále dochází.“  (s. 49) 

 

II_B_3d Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Poměr indexu využití mezi městskou a příměstskou krajinou vykazuje 

stagnaci až mírný růst. Za negativum lze považovat intenzivnější vývoj a využití sídelní 

struktury na předměstí místo podpoření rozvoje struktury v centru města či 

vyrovnaného polycentrického rozvoje.“  (s. 56) 
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II_B_3e Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „V současnosti přetrvává finanční náročnost zabezpečení adekvátní dopravní 

obslužnosti příměstských území a jejich nedostatečná občanská vybavenost.“  (s. 70) 

 

II_B_3f Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Počet dojíždějících za prací ze Středočeského kraje vykazuje dlouhodobý 

setrvalý růst. Pozitivním projevem je vznik a udržení zdravé konkurence na trhu práce. 

Negativním projevem je, že vysoká dojížďka za prací způsobuje problémy v příměstské 

dopravě.“  (s. 84) 

 

II_B_3g Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Pozitiva z trendu neplynou. Negativně je vnímán upadající stav městských 

amenit, nezlepšování až zhoršení městské infrastruktury, stagnace stavebnictví. Je 

patrná malá schopnost města plánovat a realizovat významné investice. Na druhé 

straně mince jsou realizované velké investice, jejichž vysoké provozní náklady v 

následujících letech odčerpaly finance, které tím pádem nemohly být použity na stavbu 

nové infrastruktury.“  (s. 83). Při té příležitosti městská část požaduje, aby zpracovatel 

ÚAP PRAHA 2020 specifikoval definici českého překladu anglického termínu 

„amenities“. 

 

II_B_3h Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Podíl realizované části Pražského okruhu na celkové délce vykazuje stagnaci. 

Negativní jsou stále rostoucí objemy tranzitní dopravy na silniční síti, která na to není 

připravena, poškozující životní prostředí a zdraví obyvatel.“  (s. 107) 

 

II_B_3i Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Hustota nákupních center vykazuje růst. Za pozitivum lze považovat, že 

zpomalení růstu výstavby nových nákupních center zpomalí i navyšování dopravní 

zátěže, nepřímým dopadem může být možné zvýšení poptávky po nakupování v 

menších obchodech soustředěných mimo nákupní centra.“ (s. 138) Při té příležitosti 

požaduje, aby problém k řešení nástroji územního plánování zohledňoval princip města 

krátkých vzdáleností a polycentrického uspořádání územní hl. m. Prahy. 

 

II_B_3j Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „V městské hromadné dopravě pokračoval proces integrace oblastí 

Středočeského kraje do PID a růst počtu cestujících a dopravních výkonů. Zvýraznila se 

tak slabá místa z hlediska kapacity a technického stavu infrastruktury. V železniční 

dopravě došlo k praktickému naplnění kapacity železničního uzlu, a to jak tratí, tak 

hlavního nádraží.“ (s. 107) 
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II_B_3k Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „V letecké dopravě dochází k setrvalému růstu počtu cestujících (do roku 

2019), což se promítá i do počtu cest na letiště.“ (s. 107) 

 

II_B_3l Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Kraj 

v kapitole 1100.5 jasně formuloval problém k řešení vyplývající z následujícího 

poznatku: „Ve vodní dopravě dominuje turistická plavba a riziko zmenšování plochy 

přístavů.“  (s. 107) Při té příležitosti požaduje, aby ÚAP zohlednily devastující vliv 

turistické plavby na prostředí řeky k měkké a každodenní rekreaci a vyhodnotily význam 

přístavů na Vltavě pro nákladní vodní dopravu. 

 

 

II_B_4  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP v souladu s ustanovením §4 odst. 3 

písm. c) vyhl. 500/ 2006 Sb. formuloval v kapitole 1100.5 především problémy k řešení v územně 

plánovacích dokumentacích.  

Zpracovatel ÚAP v kapitole 1100.5 formuluje poměrně omezený počet problémů k řešení. Problémům 

k řešení nástroji územního plánování věnuje celkem 233 slov (včetně titulků, kódů problémů a odkazů 

na výkresy), zatímco problémům k řešení mimo nástroje územního plánování (tedy těm, k jejichž 

formulaci nejsou ÚAP PRAHA 2020 – Kraj zákonem zmocněny) věnuje celkem 820 slov. 

Zpracovavatel ÚAP tedy věnoval zhruba čtyřnásobek času formulování problémů pro všechny ostatní 

složky veřejné správy, soukromý a neziskový sektor (k jejichž formulaci nemá zákonné zmocnění), než 

formulování problémů k řešení nástroji územního plánování (jejichž formulaci má předepsanou 

zákonem). To je zvláště překvapivé proto, že ten samý zpracovatel v ÚAP PRAHA 2020 – Obec formuloval 

na straně 146 knihy 1100 – Rozbor udržitelného rozvoje území problém (k řešení mimo nástroje 

územního plánování, samozřejmě) ve znění: „i.10.1.04 → nároky na územně plánovací dokumentace a 

podklady jako nástroje pro řešení celé řady problémů, které mají být řešeny jinými nástroji (1000).“. 

Z výše uvedeného by jednoznačně vyplývalo, že hl. m. Praha má všechny problémy územního rozvoje, 

které je možné řešit nástroji územního plánování, vyřešené, a není proto třeba do jejich řešení investovat 

žádné další prostředky, což je samozřejmě absurdní (viz připomínka II_B_3 a její dílčí výroky a až l).  
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III  OBECNÉ PŘIPOMÍNKY MČ K ÚAP PRAHA 2020 - OBEC 

III_A   OBECNÉ PŘIPOMÍNKY K ÚAP PRAHA 2020 – OBEC 

 

 

III_A_1   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby závěry/ shrnutí knih obsahovaly klíčová poznání pro 

územní plánování hl. m. Prahy, která vyplývají z rozsáhlých a až na výjimky (viz např. přip. III_A_2) 

výborně zpracovaných analýz, a nikoliv banální shrnutí jejich obsahu. 

Závěry jsou klíčovým výstupem jakékoliv analytické práce, a jejich význam je tím vyšší, čím komplexnější 

je předmět analýzy. Závěry kapitol jsou základním zdrojem poznání nejen pro jejich čtenáře, ale zejména 

pro autory analýz při syntetizování (hrubých) dat do smysluplných informací pro následný rozbor 

udržitelného rozvoje území.  

To je ovšem základní nedostatek analytické práce zpracovatele, který budeme pro účely tohoto 

odůvodnění ilustrovat na příkladu knihy 0100 – Krajina. Shrnutí poznatků knihy uvádíme v jeho úplném 

znění po jednotlivých odstavcích, které za označením citace doplňujeme po jednotlivých výrocích 

komentářem MČ. 

Zpracovatel v textu kapitoly zmiňuje celou řadu potenciálně závažných poznatků s dopady do územního 

rozvoje hl. m. Prahy: „Dle analýzy dostupnosti parků na základě jejich hierarchie se jako deficitní území 

jeví části Holešovic, Nuslí, Vršovic, Vinohrad a Vysočan“ (s. 22), „Plochy městských džunglí jsou 

příležitostí pro doplnění tzv. zelené infrastruktury a představují potenciál pro vytvoření dalších ploch pro 

rekreaci obyvatel města.“ (s. 28), „U mnohých hřbitovů je obsazenost hrobových míst na 80 % své 

kapacity. Vzhledem ke skutečnosti, že 97 % pohřbů v Praze probíhá žehem, není prvořadým problémem 

k řešení nedostatek místa, ale jeho redistribuce, optimalizace prostoru pro uložení zpopelněných 

ostatků.“ (s. 23), „Větrná eroze nepředstavuje v podmínkách hlavního města vážný problém, půdy i na 

těch nejvíce ohrožených lokalitách, např. severní terasa, jsou klasifikovány pouze jako půdy mírně 

ohrožené. Také v případě větrné eroze není na území hlavního města evidována žádná erozní událost.“ 

(s. 62), „Výslednou podobu vodních toků lze hodnotit jako silně ovlivněné, dlouhodobým cílem je tento 

trend zvrátit, a tam, kde je to možné, se vrátit k přírodě blízkým stanovištím.“ (s. 52), „Zhoršenou bonitu 

klimatu kromě centra města zaznamenáváme na území Dejvic, Bubenče, Malé Strany, Smíchova, podél 

Jižní spojky ve směru od Barrandovského mostu na Jižní Město, v Michli, Nuslích, Vršovicích, v 

Holešovicích, Karlíně, Vysočanech a Strašnicích. Poslední, pátá, kategorie se špatnou bonitou klimatu se 

nachází zejména v centru města (Staré Město, Josefov).“ (s. 71), „Na základě dlouhodobého monitoringu 

kvality vody se jednoznačně ukazuje, že kvalita vody v pražských potocích se zlepšuje.“ (s.79), 

„Významných uzavřených skládek komunálního odpadu jsou na území hl. m. Prahy, dle dostupných 

podkladů, šest (→ Obr. 4.2.1.1). Jde o skládky v Chabrech, Sliveneci, Motole, Libuši, Zbraslavi a Uhříněvsi. 

Skládky nemají potřebnou geologickou a inženýrskou ochranu, ani řádné odvodnění, odplynění atd. 

Všechny dnes standardně používané způsoby minimalizace dopadů skládkování na prostředí byly 

prováděny až dodatečně a jejich účinnost je problematická.“ (s. 81). 

Poznatky knihy 0100 pak v kapitole 5.1. shrnuje následovně (s. 96):  
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„Současná Praha čelí několika výzvám souvisejícím s přírodními podmínkami 

a životním prostředím v Praze. Mnohá žádoucí opatření a potřebné změny se dají shrnout 

do takzvané adaptace na klimatickou změnu.“  

Komentář MČ: Druhá věta odstavce je redundantní. 

„Znovuobjevujeme staré způsoby hospodaření, které byly na začátku století běžnou praxí 

a hovoříme o nich jako o ekologickém způsobu hospodaření. Je to ovšem správný směr, cesta menších 

půdních bloků, mezí, průlehů, alejí a remízků, orby po vrstevnici, volba vhodného rostlinného pokryvu na 

dané stanoviště (pole i les) jsou přirozenou formou, jak zmírnit následky extrémních projevů počasí.“   

Komentář MČ: Toto není shrnutí poznatků z analýzy, ale buďto špatně formulovaný problém k řešení 

(mimo jiné) v územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy (tento odstavec má konstatovat stav-výsledek 

analýz) anebo v přítomném čase formulovanou představu zpracovatele ÚAP PRAHA 2020 o budoucím 

žádoucím stavu. To je ovšem pozoruhodné, protože začátkem 21. století byl stav otevřené krajiny 

v principu shodný s tím dnešním. Tomuto odstavci jsou pak přiřazeny cíle s indikátory, které naplňování 

cílů neměří. Viz např.: i.01.1.02 „snížení podílu orné půdy v ZPF a zvýšit podíl trvalých travních porostů 

na zemědělském půdním fondu na plochách ohrožených erozí“ s indikátorem „Podíl trvalých travních 

porostů na ZPF“. Ten ovšem nezohledňuje různé typy kultur ZPF (jako například sady, zahrady, vinice 

apod.), které naplňují první polovinu cíle (snížit podíl orné půdy na ZPF), ani erozní ohroženost 

zemědělských půd, tedy naplnění druhé poloviny cíle. Podobně pochybným způsobem jsou nastaveny 

indikátory některých ostatních „cílů UR“ (zvyšování KES není vyjádřením snižování fragmentace krajiny 

– i.01.1.04, průměrná velikost půdních bloků (tím spíš bez uvedení, zda se jedná o půdní bloky hlavní 

anebo dílčí) není měřítkem „ekologických způsobů hospodaření“ – i.01.2.06, velikost půdních bloků ve 

vlastnictví hl. m. Prahy není měřítkem vytváření podmínek pro příměstské hospodaření -i.01.2.07). 

„Ve vystavěném prostředí města jsou hledány způsoby, jak vyváženě pečovat 

o krajinu ve městě – parky, MHMP řeší způsob managmentu. Ne každá ulice musí být se stromořadím, 

přesto jsou v Praze místa, kde by bylo možné, i z architektonického hlediska žádoucí, nová stromořadí 

založit. Praha začíná klást důraz na způsob výsadby stromů a jejich životní podmínky s cílem zajistit delší 

životnost dřevin ve vystavěném prostředí města.“  

Komentář MČ: Toto není shrnutí poznatků z analýz (které by pravděpodobně měly zopakovat tvrzení ze 

strany 71- viz výše), ale slib, jehož dosažení zpracovatel ÚAP navrhuje měřit sadou irelevantních 

indikátorů (pozn.: počet obyvatel žijících v dostupnosti parku není indikátorem „Zvyšování podílu 

kvalitních parků v krajině ve městě s různým přírodním charakterem, pečovat o zachované historické 

zahrady a udržované hřbitovy, zlepšení dostupnosti a prostupnosti otevřené krajiny“ – i.01.3.04, počet 

obyvatel s dostupností parků do 100m není indikátorem „Zlepšení prostupnosti a využitelnosti pro 

rekreaci v krajině ve městě i v otevřené krajině“ a rozloha stávajících parků není měřítkem „Zvyšování 

kvality městského prostředí zakládáním a revitalizací parků“ - i.01.3.01). Stromořadí v ulicích žádný 

indikátor nemají.  
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„Praha bohužel nevyužívá možnosti realizace nových komplexních pozemkových úprav, který je 

v současné době jedním z mála nástrojů pro úpravu prostorových a majetkových vztahů 

v otevřené krajině s cílem zlepšit její stav.“ 

Komentář MČ: Toto tvrzení je zavádějící, protože nehledá příčiny stavu. Komplexní pozemkové úpravy 

se na území hl. m. Prahy prakticky nepořizují z velmi dobrých důvodů: cena zemědělských pozemků se 

v Praze se zcela vymyká republikovým (viz §8 odst. 1 zák. 139/2002 Sb. a §2 zák. 151/1997 Sb.), 

majetková vyrovnání v průběhu pořizování pozemkových úprav by tedy jen velmi obtížně hledala shodu 

dotčených vlastníků (viz §10 zák. 139/2002 Sb. a §11 odst. 4 zák. 139/2002 Sb.). Proč zpracovatel 

v územně plánovacím podkladu ÚAP PRAHA 2020 nezmiňuje územní plán jako druhý významný nástroj 

pro zlepšování stavu krajiny? 

„Kvalita ovzduší v Praze se zlepšuje. Praha je z tohoto hlediska zatížena především 

v okolí dopravních komunikací městského okruhu. Zatížení hlukem zůstává pro Prahu problémem, 

zejména v okolí dopravních staveb. Kvalita povrchových vod je v Praze velmi dobrá a přesahuje 

republikový průměr.“  

Komentář MČ: Shrnutí poznatků z analýz, které přehlíží bonitu klimatu ze s. 71 (viz výše). 

„Praha se snaží řešit protipovodňová opatření nejenom technickými stavbami, ale hledá i krajinářsky a 

ekologicky přijatelnější řešení, která reflektují například nedávno dokončené úpravy v parku Stromovka. 

Každoročně v Praze přibývají nové parky, či se k tomuto účelu revitalizují nevyužívaná přírodní území, 

což je z ekonomického hlediska logické a vhodné a to zejména v místech, kde je stávající deficit parků, 

nebo vzniká poptávka po parku v důsledku nové výstavby.“  

Komentář MČ: Proč je tento odstavec pod kvalitou ovzduší a zátěží území hlukem, když shrnutí k parkům 

a péči o krajinu je o několik odstavců výše? Kde je zmínka o územích se zhoršenou dostupností veřejné 

zeleně (parků) ze str. 22 (a zmínka o obtížné dostupnosti parků takřka ve všech sídlech v zemědělské 

krajině (viz mapa 2.1.3.2)?  

„Recyklace brownfieldů je současným trendem a z ekologického, i ekonomického hlediska logickým 

krokem metropole. Lokálním problémem může být kontaminace půdy, či jiná stará ekologická zátěž 

nacházející se v území brownfieldů.“  

Komentář MČ: Jaké poznatky rozborů tento odstavec shrnuje?  

„Praha dlouhodobě pečuje o chráněná území flóry a fauny. Rozloha některých maloplošně zvláště 

chráněných území (ZCHÚ) mírně roste, ostatní chráněná území (NATURA 2000, CHKO i VKP registrované 

svým počtem i rozlohou na území Prahy stagnují. V případě lokalit s chráněnými živočichy a rostlinami s 

národním významem došlo kvůli změně metodiky AOPK za poslední 4 roky k výraznějšímu nárůstu jejich 

počtu. V následujích letech se ovšem další zvyšování počtu lokalit nepředpokládá, a proto je hlavním 

cílem ochrana a péče o tyto lokality.“  

Komentář MČ: Shrnutí poznatků z analýz.  

Městská část je toho názoru, že formalistní přístup zpracovatele ÚAP PRAHA 2020 – Obec k formulaci 

závěrů jednotlivých knih a kapitol je jedním z důvodů pro jak velmi pochybnou kvalitu zpracování rozboru 

udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (kniha 1100), tak zejména prakticky absentující identifikaci 

problémů k řešení nástroji územního plánování.  
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III_A_2   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 nepoužíval rozborové 

knihy k „validaci“ návrhových přístupů návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy ke společnému 

jednání. 

Zpracovatel zejména v knihách 0100 Krajina, 0200 Město a 0300 Využití území využívá k analýzám 

koncepty, které vyvinul pro účely tvorby návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy ke společnému 

jednání. Městská část považuje tento přístup z hlediska poznání fungování Prahy za značně 

problematický, protože plán (ať již neformální, jako například strategický plán, anebo formální ve formě 

předpisu, jako je územní plán) má vycházet z analýz a nikoliv naopak.  

Odhlédneme-li od nesmyslných vět typu „Vyjádření prostorového uspořádání krajiny pomocí 

strukturálního plánování je současný přístup územního plánování v Praze.“ (s. 35 knihy 0100), nemá 

tento přístup na vlastní analýzy v knize 0100 Krajina zásadně negativní vliv, protože z ní zpracovatel 

nevyvozuje žádné hmatatelné závěry.  

Významnější negativní vliv má (zejména) na popisnou část analýz v knihách 0200 Město a 0300 Využití 

území. V nich totiž významnou část analýz zakládá nad plošnou jednotkou tzv. „lokalit“, které jsou z velké 

části založeny na základě 10 základních typů vystavěných struktur, a dvou typech využití (zastavěného) 

území, což významným způsobem omezuje jejich vypovídající hodnotu. 

V první řadě v návrhu nového územního plánu by vymezení/ rozhraničení lokalit mělo odpovídat 

žádoucímu budoucímu stavu jednotlivých lokalit, zatímco v ÚAP PRAHA 2020 – Obec by tyto hranice 

měly odpovídat jejich stávajícímu stavu, což v mnohých případech nutně musí vést k jejich rozdílným 

hranicím. Vymezení jednotlivých lokalit „podle struktury“ pak podle samotných autorů vlastně podle 

struktury není, protože „Pro IPR používanou jednotku lokalit (více viz 000.2.2.1) je možné určit typ 

struktury převažující, nikoliv úplný, protože členění na plně homogenní celky by mělo za následek 

rozdrobení měřítka a fragmentaci města, která by snižovala schopnost jeho pochopení. Zároveň takové 

členění je v heterogenním organismu města značně sporné [42].“ (s. 34). Takto vymezené lokality podle 

struktury (ve stavu, anebo v návrhu?) poté kombinují s pouhými dvěma typy využití zastavěného území, 

„produkčním“ (zahrnující stavby a zařízení letiště a obchodní a nákupní centra) a „obytným“ (zahrnující 

některá významná nádraží a obchodní a nákupní centra). To samozřejmě zpracovateli ÚAP PRAHA 2020 

– Obec prakticky znemožňuje popis charakteru území v souladu s §5 odst. 2 Pražských stavebních 

předpisů. 

Volba zpracovatele ÚAP PRAHA 2020 – Obec převzít metodiku a terminologii návrhu předpisu pro 

analytickou práci je podle názoru MČ hrubá metodická chyba. Územně analytické podklady slouží mimo 

jiné jako zpětná vazba pro územně plánovací dokumentaci. Tuto roli samozřejmě nemohou plnit, pokud 

jim (neprojednaný) návrh územně plánovací dokumentace slouží jako základní metodický manuál. 
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III_A_3   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec využil data z analýz 

v knihách 0300 – Využití území a 0800 – Veřejná vybavenost, a vyhodnotil naplňování principu města 

krátkých vzdáleností a polycentrického uspořádání území hl. m. Prahy a identifikoval části obytného 

území se zhoršenou dostupností veřejné i komerční vybavenosti. 

Město krátkých vzdáleností a polycentrické uspořádání území hl. m. Prahy jsou jedny z klíčových principů 

udržitelného rozvoje a zajištění kvalitních životních podmínek pro její obyvatele (viz kap. 1.3 

Strategického plánu hl. m. Prahy, IPR 2016).  

Zpracovatel, zejména v obrazových přílohách 2.2.1.1, 2.2.3.1, 3.1.1.2, 3.1.2.2, 3.1.2.6, 3.3.1.2, 3.3.1.3 a 

3.3.2.3 knihy 0800 Veřejná vybavenost prokázal, že disponuje velmi dobrou datovou základnou pro 

vymezení dostupnosti základní a vyšší občanské vybavenosti na území hl. m. Prahy. Pro MČ je proto zcela 

nepochopitelné, proč vyhodnocení jejich zhoršené dostupnosti agreguje za území celých městských částí 

a lokalit vystavěného území, a ve shrnutí neidentifikuje konkrétní území, v nichž je třeba dostupnost 

základního občanského vybavení zlepšit. 

Tento postup zpracovateli ÚAP PRAHA 2020 – Obec znemožňuje formulaci adekvátních a konkrétních 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.   

 

III_A_4   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec uzavíral každou 

jednotlivou knihu ÚAP dílčím seznamem problémů k řešení obdobným způsobem, jako to činily ÚAP 

PRAHA 2016.  

Každá jednotlivá kniha ÚAP PRAHA 2020 – Obec je již v navrhované podobě vybavena kapitolou 5. 

Syntéza s podkapitolou 5.2 Dílčí rozbor udržitelného rozvoje, obsahující mimo jiné vyhodnocení 

indikátorů udržitelného rozvoje. MČ je toho názoru, že logickým uzavřením každé knihy ÚAP proto je 

seznam problémů k řešení nástroji územního plánování, které z poznatků knihy vyplývají.  

 

III_A_5   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec v knize 1000 - 

Implementace vyhodnotil stav problémů k řešení nástroji územního plánování identifikovaných v ÚAP 

PRAHA 2016.  

V ÚAP PRAHA 2016 byla identifikována celá řada problémů k řešení nástroji územního plánování. 

Městské části se v knize 1000 – Implementace ani v knize 1100 – Rozbor udržitelného rozvoje nepodařilo 

nalézt vyhodnocení, zda byly problémy identifikované v ÚAP PRAH 2016 již vyřešeny (a jak). Zároveň již 

mnohé z těchto problémů k řešení nejsou v seznamu problémů k řešení v knize 1100 – Rozbor 

udržitelného rozvoje.  
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Inventura problémů k řešení identifikovaných v předchozích ÚAP by podle názoru MČ měla být nedílnou 

součástí úplné aktualizace ÚAP PRAHA (viz §4 odst. 6 vyhl. 500/2006 Sb.). Městská část proto uplatňuje 

následující připomínky: 

 

III_A_5a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná tvorba podmínek pro možnost 

realizace protipovodňových opatření nestavebního charakteru.“ a v případě, že ještě 

nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5b Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Předpoklady pro bezpečné a účelné řešení likvidace 

srážkových vod, včetně využití široké škály možností řešení.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5c Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Bytová zástavba v záplavovém území na návodní 

straně protipovodňových opatření a následné zvýšené riziko ohrožení životů, škody na 

majetku a zhoršení podmínek při zásahu při povodni.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení konkretizován a 

formulován větou v imperativu. 

III_A_5d Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Zástavba v záplavových území drobných vodních 

toků, neboť jde o záplavová území průtočná.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení konkretizován a formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5e Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Povolování zástavby u břehových koridorů podél 

toků, a to i v případě, že nejde o záplavová území nebo biokoridory.“ a v případě, že 

ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i 

v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení konkretizován 

a formulován větou v imperativu. 

III_A_5f Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Vytvořit podmínky pro umístění přeložek 

vysokotlakých plynovodů vyvolaných stavbami celoměstského významu, zejm. 

významných dopravních staveb.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. 
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III_A_5g Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Postupné dožívání plynových okrskových kotelen na 

Jihozápadním Městě a v Řepích, neexistence koncepčního následného řešení 

zásobování teplem lokalit napojených na tyto kotelny.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení konkretizován a 

formulován větou v imperativu. 

III_A_5g Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatek lesů a dalších ploch s vyšším stupněm 

ekologické stability v některých okrajových částech Prahy (s ohledem na potřebu 

zajištění kontinuity ÚSES mezi Prahou a Středočeským krajem).“ a v případě, že ještě 

nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a formulován větou v imperativu. 

III_A_5g Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Absence tradičních krajinných struktur (meze, 

stromořadí, vysokokmenné sady atd.).“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu. 

III_A_5h Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící pravidla pro koncepční přístup k veřejným 

prostranstvím v závazných územně plánovacích dokumentech, nízká kvalita nově 

utvářených veřejných prostranství.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení 

do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. 

Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5i Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Snižování prostupnosti území výstavbou uzavřených 

areálů, samostatných nepropojených enkláv a neřešení stávajících omezení.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení 

územně konkretizován a formulován větou v imperativu. 

III_A_5j Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící nebo špatně fungující vazby pro pohyb ve 

městě, bariéry ve využívání veřejných prostranství.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, 

jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu. 

III_A_5k Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nepříznivý dopad dopravních staveb na strukturu 

města a prostupnost, nepříznivé prostorové aspekty dopravních staveb.“ a v případě, že 
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ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i 

v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a formulován větou v imperativu. 

III_A_5l Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Úbytek funkce bydlení v centrální části města a jeho 

stagnace, nedostačující ochrana v historickém jádru.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5m Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečné využití transformačních ploch 

využitelných pro bydlení.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5n Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící občanská vybavenost a převažující 

monofunkčnost nových obytných celků.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu. 

III_A_5o Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nerespektování charakteru místa, s důsledkem 

snížení kvality obytného prostředí pro stávající obyvatele.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a formulován větou v imperativu (viz rovněž připomínka III_A_2). 

III_A_5p Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící pravidla pro posuzování staveb, které 

mohou negativně ovlivnit pražské veduty.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu (viz rovněž připomínka III_A_2). 

III_A_5r Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící charakteristika stabilizovaných území 

podporující respekt k jejich struktuře a kompozici.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, 

jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu (viz rovněž připomínka III_A_2 , III_A_11 a III_B_7). 

III_A_5s Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná koordinace zájmů a záměrů se 
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Středočeským krajem a sousedními obcemi.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a formulován 

větou v imperativu. 

III_A_5t Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Relativně pomalé tempo celkové regenerace, oprav 

a vybavení sídlišť jako plnohodnotných městských částí.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a formulován větou v imperativu 

III_A_5u Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná preference výstavby v transformačních 

územích před volnými plochami.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a podle konkrétních 

podmínek v konkrétních transformačních územích formulován větou v imperativu. 

III_A_5v Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Preference ekonomické výhodnosti využití území na 

úkor urbanistických hledisek.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5w Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nízká míra aktivní implementace koncepčních 

dokumentů.“ (a to včetně vyhodnocení vyjádření IPR k záměrům na změny ÚP SÚ hl. 

m. Prahy v situacích, kdy jsou tyto v rozporu s koncepčními dokumenty a způsobu 

zapracování koncepčních dokumentů do návrhů ÚPD hl. m. Prahy) a v případě, že ještě 

nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5x Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Přetížení provozu a využití řeky pro komerční účely.“ 

a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji 

územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém 

k řešení územně konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5y Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Stěhování obyvatel za administrativní hranice města 

při pokračujícím využívání obslužné infrastruktury Prahy.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou v imperativu. 



24 

 

III_A_5z Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Sociální degradace určitých lokalit ve městě.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení 

územně konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou v imperativu. 

III_A_5aa Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící prevence vzniku deprivovaných obytných 

částí města a nutnost řešení problematiky sociálního a dostupného bydlení.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení 

územně konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou v imperativu. 

III_A_5ab Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Tlak na kapacitní bytovou výstavbu nebo 

velkokapacitních obchodních center na volných plochách krajiny na okraji města 

a v kontaktním území Prahy, bez vazeb na dopravní a technickou infrastrukturu a bez 

potřebného občanského vybavení, generující neúměrné zatížení veřejných rozpočtů na 

infrastrukturu.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení 

nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl 

problém k řešení územně konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován 

větou v imperativu. 

III_A_5ac Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící celkové koncepce umisťování celoměstsky 

významných staveb občanského vybavení.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5ad Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Vznik monofunkčních zón, deformujících přirozené 

městské prostředí a generujících zvýšené nároky na dopravní obsluhu.“ a v případě, že 

ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i 

v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení územně 

konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou v imperativu. 

III_A_5ae Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečné využívání územně plánovacích nástrojů 

pro nasměrování investorů do transformačních území.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5af Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Komplexní řešení problematiky suburbanizace 

a dojížďky v rámci celé spádové oblasti Prahy.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 
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zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5af Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Soustředění nové výstavby do transformačních území 

a jejich intenzivní účelné využívání.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení 

do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. 

Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5af Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Neexistence značné části Pražského okruhu 

způsobuje přetrvávající zatížení území města tranzitní automobilovou dopravou.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení 

formulován větou v imperativu. 

 

III_A_5ag Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Vysoké dopravní zatížení Městského okruhu 

a navazujících sběrných komunikací (Jižní spojka, ul. Brněnská, Spořilovská, Kbelská, 

V Holešovičkách).“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů 

k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, 

aby byl problém k řešení formulován větou v imperativu. 

III_A_5ah Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná nabídka parkovacích stání v systému 

P+R na území města.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů 

k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, 

aby byl problém k řešení územně konkretizován a podle konkrétních podmínek 

formulován větou v imperativu. 

III_A_5ai Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Potřeba rozšíření a stabilizace přestupních terminálů 

MHD (PID) na obvodě města v zájmu snížení autobusové dopravy na komunikační síti 

města.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji 

územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém 

k řešení územně konkretizován a podle konkrétních podmínek formulován větou 

v imperativu. 

III_A_5aj Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Potřeba stabilizace výhledového uspořádání 

železničního uzlu v centru města.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém k řešení územně konkretizován a podle konkrétních 

podmínek formulován větou v imperativu. 
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III_A_5ak Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedokončená přestavba železničního uzlu Praha, 

omezená kapacita železničního uzlu Balabenka ve vztahu k Novému spojení, 

komplikované podmínky pro zkapacitnění železničního uzlu Praha v centrální oblasti 

města.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji 

územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém 

či problémy k řešení územně konkretizovány a podle konkrétních podmínek 

formulovány větami v imperativu. 

III_A_5al Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná kapacita hlavních vstupních 

železničních tratí vyvolaná neoddělením regionální a dálkové železniční dopravy.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy 

k řešení územně konkretizovány a podle konkrétních podmínek formulovány větami 

v imperativu. 

III_A_5am Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Tlak na novou převážně monofunkční zástavbu 

v nezastavitelném území, kde do budoucna není zajištěna kvalitní kolejová veřejná 

doprava a tím zvyšující se nároky na individuální automobilovou dopravu (např. 

Šeberov, Hrnčíře, Újezd, Křeslice, Pitkovice).“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány 

a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5an Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Absence jasných pravidel pro exploataci 

„brownfields“ a podmínek pro racionální koncentrace produkčních kapacit.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy 

k řešení územně konkretizovány a podle konkrétních podmínek (v konkrétních 

plochách „brownfields“ k exploataci) formulovány větami v imperativu. 

III_A_5ao Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Vymezení (stabilizace) územních rezerv pro umístění 

zatím nespecifikovaných alokačně vhodných produkčních oborů a činností.“ a v případě, 

že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování 

i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení 

územně konkretizovány a podle konkrétních podmínek formulovány větami 

v imperativu. 

III_A_5ap Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nekoordinovaný postup při rozvoji velkých 

komerčních a logistických aktivit v kontaktním území Prahy.“ a v případě, že ještě nebyl 

vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP 
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PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně 

konkretizovány a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5aq Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Tlak na výstavbu a rozšiřování velkokapacitních 

nákupních komplexů na volných plochách.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány 

a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5aq Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná občanská vybavenost, zejména 

předškolní zařízení.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů 

k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, 

aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány a podle konkrétních 

podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5ar Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečné zajištění a ochrana vhodných 

územních rezerv a dalších lokalizačních podmínek pro inkubátory technologické 

a vědeckotechnické parky, a to přednostně v blízkosti vysokých škol, kapacit vědy 

a výzkumu a podnikatelského sektoru.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány 

a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5as Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná nabídka pobytových sociálních 

a zdravotněsociálních zařízení na území Prahy, zejména pro osoby trpící demencí.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém k řešení 

formulován větou v imperativu a případně územně konkretizován. 

III_A_5at Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury 

městské zástavby v městských a čtvrťových centrech, která je zárukou lepších podmínek 

pro celodenní bezpečnost.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány a podle 

konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5au Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostačující plošné rezervy pro výstavbu hasičských 

stanic.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji 

územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém 

či problémy k řešení územně konkretizovány a podle konkrétních podmínek 

formulovány větami v imperativu. 
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III_A_5av Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná vybavenost kulturně-komunitními 

zařízeními v lokalitách, zejména na území sídlišť.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, 

jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány 

a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

III_A_5aw Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatek sportovního a rekreačního zázemí na 

území Prahy, zejména pro pravidelné sportování neorganizované veřejnosti, nedostatek 

vhodných ploch pro volnočasové aktivity, odpočinek a relaxaci v centru města.“ a 

v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do problémů k řešení nástroji územního 

plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. 

III_A_5ax Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Chybějící centra pohybové rekreace pro široké vrstvy 

obyvatel na území města.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho zařazení do 

problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – Obec. Zároveň 

požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány a podle 

konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

 

III_A_5ay Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 

vyhodnotil stav řešení problému „Nedostatečná konverze transformačních území pro 

rekreační využívání, zejména v oblasti Vltavy.“ a v případě, že ještě nebyl vyřešen, jeho 

zařazení do problémů k řešení nástroji územního plánování i v ÚAP PRAHA 2020 – 

Obec. Zároveň požaduje, aby byl problém či problémy k řešení územně konkretizovány 

a podle konkrétních podmínek formulovány větami v imperativu. 

 

III_A_6   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kniha 0500 ÚAP PRAHA 2020 – Obec nezužovala 

problematiku krajinné infrastruktury na územní systém ekologické stability. 

Je-li kniha 0500 věnovaná výhradně vymezení územního systému ekologické stability (je), pak by měla 

být nazvána „územní systém ekologické stability“. Pokud se však zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec 

rozhodl nazvat knihu 0500 „Krajinná infrastruktura“, s čímž městská část souhlasí, měl by ji následně 

naplnit významy přesahujícími jeden nástroj obecné ochrany přírody a krajiny (tedy rozšířit obsah 

kapitoly o vyhodnocení ekosystémových služeb, vodního hospodářství, rekreace v krajině a podob.).  

Česká legislativa obsahuje celou řadu nástrojů, které by mohly dodat právní sílu v knize 0500 

(potenciálně) sledovaných jevů, jako jsou například významné krajinné prvky ze zákona (§3 odst. 1 písm 

b) zák. 144/1992 Sb.), zvláště chráněná území (§14 zák. 114/ 1992 Sb.), jevy související s naplňováním 

cílů ochrany vod (§23a zák. 254/2001 Sb.), jevy související s ochranou zemědělského půdního fondu (§3 

zák. 334/1992 Sb.) a jevy související s naplňováním cílů územního plánování (§18 zák. 183/2006 Sb.). 
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Zařazení těchto prvků a problému s nimi souvisejícími do kapitoly „krajinné infrastruktury“ je logické i 

proto, že většina těchto prvků je na základě §2 odst. 1 písm. m), n) a o) zároveň veřejně prospěšnými 

stavbami či opatřeními s možností předkupního práva či vyvlastnění podle zák. 184/2006 Sb., a zároveň 

se jedná o základní prvky koncepce uspořádání krajiny v územním plánu. 

III_A_6a Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kniha 0500 ÚAP PRAHA 2020 – Obec 

při rozboru územního systému ekologické stability obsahovala výčet, označení, 

rozměry a žádoucí cílový stav jeho jednotlivých prvků. 

III_A_6b Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby bylo vymezení regionálního a 

nadregionálního ÚSES v knize 0500 ÚAP PRAHA 2020 – Obec (obr. 2.1.2.1, s. 16) 

koordinováno s vymezením regionálního a nadregionálního ÚSES v kapitole 500 ÚAP 

PRAHA 2020 – Kraj (obr. 500.2.2.1, s. 88, příp. 500.2.2.2, s. 90). 

III_A_6c Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby kniha 0500 ÚAP PRAHA 2020 – Obec 

při rozboru územního systému ekologické stability v souvislosti s plněním úkolu §4 

odst. 3 písm. c) vyhl. 500/2006 sb. „určení (…) vzájemných střetů záměrů na provedení 

změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území“ 

identifikovala problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci vyplývající ze stavu 

a navrhovaných změn vymezení ÚSES na území hl. m. Prahy. 

 

III_A_7   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec do vhodné knihy 

zpracoval a vyhodnotil vrstvy a datové sady nezbytné k realizaci Strategie adaptace hl. m. Prahy na 

klimatickou změnu. 

Územně analytické podklady jsou §25 Stavebního zákona jedním ze základních nástrojů pro realizaci 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu v územních a stavebních řízeních. Platné ÚP SÚ 

hl. m. Prahy ani připravovaný nový územní plán hl. m. Prahy žádné nástroje pro realizaci Strategie 

adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, s výjimkou vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 

zajišťujících podmínky pro realizaci zařízení krajinné infrastruktury, neobsahují. ÚAP PRAHA 2020 – Obec 

je proto v současné době jediným nástrojem územního plánování, který může místně specifické 

podmínky pro realizaci adaptačních opatření řešit.  

 

III_A_8   

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec v knize 1000 - 

Implementace kvantitativní rozbor naplňování platného ÚP SÚ hl. m. Prahy doplnil o kvalitativní analýzu 

jeho uplatňování.  

Kvalitativní rozbor důvodů nerealizace žádoucích a důležitých návrhů územního plánu (tj. např.  

významných staveb dopravní infrastruktury, ÚSES, rozvojových ploch pro důležitá využití, transformace 

transformační území) je naprosto klíčový pro nastavení správné reakce územního plánování, a to jak 
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v případných změnách platného ÚP SÚ, tak i v připravovaném novém územním plánu hl. m. Prahy anebo 

při pořizování regulačních plánů a územních studií.  

Nedostatky výhradně kvantitativního rozboru ilustrujeme na případu rozboru developmentu 

transformačních území: 

Kvantitativní rozbory ÚAP PRAHA 2020 konstatují mimo jiné nízkou míru realizací v transformačních 

územích. Informaci o rozboru naplněnosti pak doplňuje (cit.) „(…) je nutno brát v patrnost, že přesnost 

a spolehlivost informace klesá směrem k detailu. Je to dáno samou podstatou území určených k 

transformaci a pestrostí podmínek jednotlivých území, u nichž byl před 20–ti lety vytipován potenciál 

pro změnu.“  (s. 28). 

Právě rozbor vlivu pestrosti podmínek jednotlivých ploch a záměrů může vést k nastavení správné reakce 

nástrojů územního plánování. Je velmi nepravděpodobné, že je možné nalézt „one size fits all“ řešení pro 

všechny problematické (žádoucí) záměry územního plánu: v některých případech může být důvodem 

nízká opora v územně plánovacích dokumentacích při vyhodnocování připomínek a námitek k žádostem 

o územní rozhodnutí, v jiných případech to může být nízkou aktivitou města (a IPR) při realizaci 

podmiňujících staveb či podmiňujících koncepčních dokumentací, v dalších prosté problematické řešení 

vlastnických vztahů, nerealistická očekávání vlastníka o výnosnosti developmentu transformačních 

území (viz. např. problém i.03.1.01)  či jeho neochota v transformačním území investovat. Obdobnou 

míru zájmu by si pak podle názoru MČ zasloužily i případy, kdy naopak došlo k úspěšným realizacím, a 

ty následně použít jako inspiraci. 

Bez tohoto podrobného rozboru jsou závěry typu: „ÚPnSÚ však neobsahuje nástroje, jakými by ji nejen 

podpořil, natož inicioval. Paradoxně výstavba v řadě transformačních ploch v Praze výslovně podmíněna 

jinou stavbou, či zcela zablokována stavební uzávěrou.“ (s.28-34) pouhými alibistickými domněnkami 

bez jakékoliv opory. Při té příležitosti MČ upozorňuje, že problémy se řeší pouze řešením věcné podstaty 

problémů, pro které ÚPD musí vytvořit podmínky. Jakýkoliv systém územního plánování nenahrazuje a 

nemůže nahradit vůli a odvahu ke hledání konsenzu mezi jednotlivými protichůdnými zájmy v území.  

V této roli instituce zpracovatele, která mnohými nástroji mimo ÚPD disponuje, podle názoru městské 

části často nekoná s dostatečnou aktivitou.  

 

III_A_9  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec v knize 1000 - 

Implementace kvantitativní rozbor implementace platného ÚP SÚ hl. m. Prahy doplnil o kvantitativně-

kvalitativní analýzu jeho změn. 

Žádosti a podněty na změny platného ÚP SÚ hl. m. Prahy jsou jedním z významných indikátorů 

společenské poptávky po využití území. Instituce zpracovatele ÚAP PRAHA 2020 – Obec je zároveň 

výhradním zpracovatelem změn platného ÚP SÚ hl. m. Prahy.  

Kapitoly 3.1.1 a 3.1.2 jsou zpracovány s tak vysokou mírou funkční i prostorové generalizace, že 

neumožňují zpracovateli zodpovědět na tři základní otázky územního rozvoje, tedy „Kde?“ „Kolik?“ 

„Čeho?“ 
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Zodpovězení těchto otázek pak jasně identifikuje, jakých typů ploch je ve městě faktický nedostatek (tj. 

nedostatek disponibilních ploch), ploch umožňujících trhem požadované typy využití na pro ně (z pohledu 

trhu) vhodných místech. Zároveň jasně identifikuje ta místa na území hl. m. Prahy, která vyžadují 

komplexní přeřešení. 

 

III_A_10   

Městská část Praha Dolní Chabry v souvislosti s připomínkou II_A_9 požaduje, aby zpracovatel ÚAP 

PRAHA 2020 – Obec identifikoval území, která potřebují koncepční změnu, a stanovil jim adekvátní 

problémy k řešení nástroji územního plánování (tj. iniciaci koncepční změny ÚP SÚ, stanovení problémů 

k řešení pro připravovaný ÚP, návrh vymezení stavební uzávěry aj.). 

Na území hl. m. Prahy je bezesporu celá řada území, která vyžadují nastavení takových pravidel, která 

odpovídají potřebám současné společnosti a zároveň je v nich nutné předcházet nekoncepčním dílčím 

změnám - a to jak fyzickým změnám, tak i dílčím změnám ÚPD nekoncepční fyzické změny těchto území 

umožňujícím.  

Identifikace území, jejichž způsob využití se ve dnešní době „přežil“ a/nebo má negativní vlivy na své 

okolí, a formulace jasných problémů k řešení nástroji územního plánování je podle §26 odst. 1 

Stavebního zákona klíčovým úkolem územně analytických podkladů.  

Že identifikaci takových částí území hl. m. Prahy, a tím méně formulaci konkrétních problémů k  řešení 

nástroji územního plánování v nich, ÚAP PRAHA 2020 – Obec neobsahují, je vzhledem k jejich obsáhlosti 

udivující.  

 

III_A_11   

Městská část Praha Dolní Chabry v návaznosti na připomínku III_A_2 a III_B_7 požaduje, aby zpracovatel 

ÚAP PRAHA 2020 – Obec vyřešil problém k řešení nástroji územního plánování „Chybějící 

charakteristika stabilizovaných území podporující respekt k jejich struktuře a kompozici.“ jím samým 

identifikovaný v ÚAP PRAHA 2016 a popsal charaktery stabilizovaných území podle §5 odst. 2 Pražských 

stavebních předpisů. 

Lokality vymezené pro potřeby návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy na základě deseti základních 

typů urbánních struktur, z nichž minimálně dvě jsou z podstaty vnitřně heterogenní a další dvě jsou 

minimálně sémanticky zavádějící (zpracovatel označuje za „rostlé“ i ve středověku uměle založené 

urbánní struktury Malé Strany, okolí Havelského trhu a významné části Nového Města) jsou pro ochranu 

charakteru stabilizovaných území hl. m. Prahy podle §5 odst. 2 PSP naprosto nedostatečné. Sám 

zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec pak tuto potvrzuje (cit.) „Pro IPR používanou jednotku lokalit (více 

viz 000.2.2.1) je možné určit typ struktury převažující, nikoliv úplný, protože členění na plně homogenní 

celky by mělo za následek rozdrobení měřítka a fragmentaci města, která by snižovala schopnost jeho 

pochopení. Zároveň takové členění je v heterogenním organismu města značně sporné [42].“ (s. 34).  
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Výše uvedené faktory (vágní a heterogenitě podmínek urbanizovaného území hl. m. Prahy neodpovídající 

popisy „struktur“, lokality vymezené podle návrhu „převažující“ struktury) kombinované s pouhými 

dvěma způsoby využití a praktickou absencí identifikace hodnot samozřejmě zpracovateli ÚAP PRAHA 

2020 – Obec prakticky znemožňují naplnit popis charakteru území v souladu s §5 odst. 2 Pražských 

stavebních předpisů. 

Pro ochranu charakteru stabilizovaných území je klíčové, aby popis tohoto charakteru (a to včetně území 

vlastních přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, viz přip. III_B_7) byl co nejpřesněji, aby tato 

hodnota byla vymahatelná (a to jak ze strany správního orgánu, rozhodujícího podle §25 Stavebního 

zákona, tak orgány samosprávy – tj. mimo jiné i IPR Praha při vyjadřování ke stavebním záměrům) a aby 

byly znaky charakteru stabilizovaných území všem dopředu známé.  

Neurčitost vede ke sporům mezi investory, samosprávou a občanskou společností o způsobu 

interpretace §5 odst. 2 PSP v konkrétních případech a tím i k prodlužování délky územních a stavebních 

řízení a snížení předvídatelnosti práva (a v důsledku k prohlubování problému i.10.1.04 diskontinuita v 

prosazovaném směřování rozvoje, i.10.2.01 / i.10.2.02 / i.10.2.06 → složitost právního prostředí a časté 

změny legislativy, které nevedou ke zjednodušení a zrychlení procesů,  i.05.1.01 → přetrvávající dlouhá 

doba získání stavebního povolení (400 / 1000), i.05.1.01 → pomalé zahajování nových bytových i 

nebytových staveb (400 / 1000).  

Městská část je toho názoru, že pro zpracovatelem zvolenou generalizaci až k nepoužitelnosti není žádný 

rozumný důvod. 

 

III_A_12 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec vytvářel v dílčích 

podkladech podmínky k tomu, aby je správní orgány mohl podle §25 Stavebního zákona využít jako 

odbornou oporu při rozhodování v území. 

Územně analytické podklady jsou podle Stavebního zákona podkladem pro rozhodování v území 

(„Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území; slouží jako podklad k pořizování 

politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.“ 

(§25 Stavebního zákona). ). V případě nejasností ustanovení Pražských stavebních předpisů a územně 

plánovací dokumentace proto jsou objektivizovaným podkladem pro orgány státní správy při 

rozhodování v území při plnění cílů a úkolů územního plánování (viz §18 a §25 Stavebního zákona). 

Přehledně a dostatečně podrobně vypracované územně analytické podklady proto mohou významným 

způsobem přispět k řešení problémů identifikovaných zpracovatelem v rozboru udržitelného rozvoje 

území (např. chybějící vstupy do otevřené krajiny, místy špatná prostupnost krajiny (i.01.2.09) (100), 

nedostatečná prostupnost podél drobných vodních toků v některých místech souvisle zastavěného, i 

nezastavěného území (i.01.3.03) (100) (→ Výkres O.4) , území s kumulací překročení hygienických limitů 

(i.02.3.13 / c. 02.3.14) (100) (→ Výkres O.4), chybějící veřejná prostranství nebo jejich nízký podíl v 
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monofunkčních komerční zónách (i.03.3.08) (800), v některých územích není možné umisťovat komerční 

vybavenost dle aktuální potřeby (bez změny ÚPD) (i.03.3.09) (800), aj.). 

Zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec tuto příležitost pozitivně ovlivnit kvalitu (a rychlost) rozhodování 

v území zdaleka nevyužil (viz. např. připomínky III_A_7, III_A_11, III_B_1, III_B_7), což je podle názoru 

městské části chyba.  
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III  OBECNÉ PŘIPOMÍNKY MČ K ÚAP PRAHA 2020 - OBEC 

III_B   PŘIPOMÍNKY K RURÚ ÚAP PRAHA 2020 – OBEC 

z hlediska naplnění §4 odst. 3 písm. b) vyhl. 500/2006 Sb.  

 

III_B_1 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec v knize 1100 – 

Rozbor udržitelného rozvoje vytvořil seznam infrastrukturních potřeb pro části území hl. m. Prahy a ty 

pak jednoznačně uvedl jako problémy k řešení nástroji územního plánování. 

Zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec věnoval významnou pozornost rozboru nedostatků dostupnosti 

veřejné vybavenosti, veřejných prostranství, a kapacit technické a dopravní infrastruktury (zejména 

v knihách 0100, 0200, 0300, 0600, 0700, a 0800). Podle názoru městské části je proto zarážející, že 

získané poznatky nevyužil k jednoznačné identifikaci deficitů konkrétních infrastruktur v konkrétních 

částech území hl. m. Prahy.   

 

III_B_2 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec v knize 1100 – 

Rozbor udržitelného rozvoje vytvořil prognózu potřeb kapacity ploch s rozdílným způsobem využití. 

Zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec se zejména v knihách 0300, 0400, 0900 a 1000 obsáhle věnuje 

rozborům kapacit území hl. m. Prahy pro různá využití. Kapacitám pak rovněž věnuje celou řadu 

problémů k řešení (nástroji územního plánování: úbytek produkčních ploch a nedostatečná nabídka pro 

rozvoj nově vznikajících ekonomických subjektů v odvětvích zpracovatelského průmyslu a technologicky 

náročných odvětvích (i.05.1.02 / i.05.1.03 / i.05.1.04 / i.05.2.01 / i.05.2.02) (400), nedostatečná nabídka 

pro rozvoj nově vznikajících ekonomických subjektů v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou a 

technologicky náročných odvětvích (i.08.3.04) (800); mimo nástroje územního plánování i.03.3.04 → 

chybí programy na podporu vytváření pracovních příležitostí mimo centrum města (300), i.04.2.03 → 

absence nabídky služeb a aktivit pro turisty, které jsou spojeny s místním prostředím a využívají místní 

potenciál (zdrojů i lidského kapitálu) (300), i.05.2.05 / i.05.2.06 → absence velkých domácích firem se 

sídlem v ČR a zastoupením v zahraničí (300 / 400) aj.). 

Městská část je přesvědčená, formulaci těchto problémů musela předcházet prognóza potřeby těchto 

ploch. Proto je pro ní velmi překvapující, že nikde v ÚAP PRAHA 2020 – Obec není její jasná formulace 

k nalezení. 

  

 III_B_3  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 v souladu s ustanovením 

§4 odst. 3 písm. c) vyhl. 500/ 2006 Sb. formuloval v kapitole 5.2 knihy 1100 především problémy 

k řešení v územně plánovacích dokumentacích.  
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Zpracovatel ÚAP v knize 1100 formuluje poměrně omezený počet problémů k řešení. Problémům 

k řešení nástroji územního plánování věnuje celkem zhruba 800 slov (včetně titulků, kódů problémů a 

odkazů na výkresy), zatímco problémům k řešení mimo nástroje územního plánování (tedy těm, k jejichž 

formulaci nejsou ÚAP PRAHA 2020 – Kraj zákonem zmocněny) věnuje celkem 4500 slov. 

Zpracovavatel ÚAP tedy věnoval zhruba pětinásobek času formulování problémů pro všechny ostatní 

složky veřejné správy, soukromý a neziskový sektor (k jejichž formulaci nemá zákonné zmocnění), než 

formulování problémů k řešení nástroji územního plánování (jejichž formulaci má předepsanou 

zákonem). To je zvláště překvapivé proto, že ten samý zpracovatel v ÚAP PRAHA 2020 – Obec formuloval 

na straně 146 knihy 1100 – Rozbor udržitelného rozvoje území problém (k řešení mimo nástroje 

územního plánování, samozřejmě) ve znění: „i.10.1.04 → nároky na územně plánovací dokumentace a 

podklady jako nástroje pro řešení celé řady problémů, které mají být řešeny jinými nástroji (1000).“. 

 

III_B_4  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec nezneužíval 

nástroj územního plánování ke přehazování problémů k řešení nástroji územního plánování na ostatní 

složky veřejné správy (a nejen jí).   

Zpracovatel ÚAP v knize 1100 formuluje poměrně omezený počet problémů k řešení. Problémům 

k řešení nástroji územního plánování věnuje celkem zhruba 800 slov (včetně titulků, kódů problémů a 

odkazů na výkresy), zatímco problémům k řešení mimo nástroje územního plánování (tedy těm, k jejichž 

formulaci nejsou ÚAP PRAHA 2020 – Kraj zákonem zmocněny) věnuje celkem 4500 slov. 

Přitom celá řada problémů k řešení, kterým zpracovatel přisoudil kategorii „mimo ÚPD“ má přímou 

vazbu na nástroje územního plánování: tedy na řešení (věcné podstaty) problému v územně plánovací 

dokumentaci, využití územně plánovací dokumentace a územně plánovací dokumentace při rozhodování 

v území, případně srozumitelnost územně plánovací dokumentace pro její uživatele (v soukromém 

sektoru, státní správě a samosprávě).  

Jako příklady typických problémů zcela nepochopitelně vedených v kategorii „mimo ÚPD“ patří 

například:  

1. „c.01.3.07 → absence celoměstských koncepčních dokumentů pro zelenou infrastrukturu 

(100).“ (s. 138) 

Komentář MČ: V případě absence (neformálního) celoměstského koncepčního dokumentu pro 

„zelenou infrastrukturu“ se jedná o úkol, který má územní plán řešit v rámci řešení koncepce 

uspořádání krajiny (odd. I. odst. 1 písm. e) příl. č. 7 vyhl. 500/ 2006 Sb.) a koncepci veřejné 

infrastruktury (odd. I. odst. 1  písm. d) příl. č. 7 vyhl. 500/ 2006 Sb.). Jedná se proto jednoznačně 

o problém k řešení v ÚPD (a tedy i náplň práce instituce zpracovatele ÚAP PRAHA 2020 – Obec. 

Viz rovněž například schválené zadání nového územního plánu hl. m. Prahy (usnesení ZHMP 

31/6 2013), které novému územnímu plánu předepisuje řešení prvků a systémů běžně 

zahrnovaných do termínu „zelená infrastruktura“ v ustanoveních II.A.3.2.2.g) a i), II.A.3.2.3, 

II.A.3.4 (zásady návrhu veřejných prostranství) a II.A.4 (s. 20 odst. 3 a 4).  

 



36 

 

2. „c.01.3.08 → nedostatečná prostupnost zelených svahů ve městě (100 / 200)“ a „c.01.2.11 → 

při projekční přípravě konkrétních projektů vždy řešit otázku prostupnosti krajiny (100)“ (s. 138) 

Komentář MČ:  Řešení prostupnosti svahů a krajiny patří mezi základní úkoly územního plánu 

při stanovení a formulaci základní a urbanistické koncepce hl. m. Prahy  (odd. I. odst. 1  písm. b) 

a c) příl. č. 7 vyhl. 500/ 2006 Sb.), jak jednoznačně dokládá následující dvojice ustanovení zadání 

nového územního plánu hl. m. Prahy II.1.2.1 „Specifická pozornost bude věnována veřejným 

prostranstvím, jejich charakteru a včlenění do celkové urbánní struktury města v jednotlivých 

plánovacích úrovních.“ a II.1.2.2 „Jako součást urbanistické koncepce územní plán zohlední a 

bude respektovat plošný rozsah a režim ochrany historických zahrad a parků, drobné plochy s 

parkovými úpravami budou vymezeny jako součást jiných veřejných prostranství. (…) Tento 

ucelený systém se stane nedílnou součástí návrhu celkové kompozice města.)“ (s.13) 

v kombinaci s II.A.3.1.4 „V návaznosti na komplexní řešení uličních prostorů a veřejných 

prostranství vymezí systém hlavních cyklostezek v souladu se sledovanou koncepcí rozvoje 

cyklistické infrastruktury a systém hlavních pěších tras. Řešení bude v principu sledovat zlep- 

šení prostupnosti území pro pěší a cyklisty (zachování a doplnění cest, odstranění bariér).“ (s.15). 

 

3. „i.02.2.06 → nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních toků a cenných 

mokřadů (včetně jejich širšího okolí) i dalších území s významem pro přirozenou retenci 

srážkových vod (100 /700).“ (s. 139) 

Komentář MČ: Řešení ochrany pramenných oblastí je naprosto jednoznačně úkol pro územní 

plán v rámci řešení koncepce uspořádání krajiny (odd. I. odst. 1  písm. e) příl. č. 7 vyhl. 500/ 2006 

Sb.) 

 

4. „i.03.1.01 → zdlouhavé hledání řešení optimálního prostorového uspořádání a míry využití 

území pro klíčová velká rozvojová území (VRÚ) (200)“ (s. 140) 

Komentář MČ: Toto je naprosto jednoznačně úkol pro územní plán při stanovení urbanistické 

koncepce (odd. I. odst. 1  písm.  c) příl. č. 7 vyhl. 500/ 2006 Sb.). Pokud je v současné době hledání 

optimálního prostorového uspořádání a miry využití území obtížné, pak se pravděpodobně jedná 

o nedostatek platné územně plánovací dokumentace.  

 

5. „i.03.1.02 → nedostatečné prosazování principu cílů územního plánování o hospodárném 

využívání zastavěného území (§18 odst [4] SZ) (300).“ (s. 140)  

Komentář MČ: Opět se jednoznačně jedná o nedostatek územně plánovací dokumentace či 

problém k řešení v územně plánovací dokumentaci, jak ostatně dokládá ustanovení II.5.2.2 

„Prověří a upřesní obecné zásady územního rozvoje Kraje Hl. m. Praha vyplývající z postavení 

Prahy v České republice a v Evropě a stanovené v ZÚR hl. m. Prahy pro účelné a hospodárné 

uspořádání Prahy, pro její hospodářský rozvoj a ochranu jejích kulturních, civilizačních a 

přírodních hodnot a zajistí plnění úkolů z nich vyplývajících pro zpracování podrobnější územně 

plánovací dokumentace“ (s.23). 

 

Obdobně nevhodně zařazených problémů k řešení „mimo ÚPD“ je celá řada. Městská část je toho 

názoru, že by zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec měl v územně analytických podkladech, tedy územně 

plánovacím podkladu, hledat pro problémy územního plánování řešení (a jeho aplikace) zejména nástroji 

územního plánování. Ty mimo jiné ovlivňuje již necelé desetiletí.  
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III_B_5  

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 - Obec odstranil všechny 

nekonstruktivní „problémy k řešení mimo ÚPD“, které reprezentují spíš jeho vlastní touhy, předsudky a 

neopodstatněné domněnky, než skutečné problémy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy.  

Městská část považuje některé problémy, které zpracovatel předepisuje v územně plánovacím podkladu 

k řešení blíže neurčenému okruhu aktérů „mimo ÚPD“ za poněkud arogantní. Mezi typické 

reprezentanty „problémů“ spadajících do této kategorie patří například následující, které z pohledu 

městské části nezasluhují dalšího komentáře. 

1. „i.01.1.01 → nízká podpora pro pestrou druhovou skladbu lesů odpovídající stanovištním 

podmínkám (100)“. (s. 138)  

2. „i.05.2.03 → nedostatek kvalitních a vzdělaných obyvatel (400).“ (s. 142)  

3. „i.10.1.05 → malá kvalifikace a ochota úřednických aparátů a politické reprezentace vytvořit 

fungující strategické dokumenty a následně je využívat pro rozhodování o rozvoji MČ (400 / 

1000).“ (s. 146)  

4. i.04.3.04 → nízká politická vůle definovat rozvoj kultury jako jeden z veřejných zájmů (800). (s. 

140) 

III_B_6 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP problémy k řešení nástroji územního 

plánování formuloval jasně, konkrétně a v imperativu, aby bylo jasné, co konkrétně a s jakým cílem má 

být nástroji územního plánování řešeno.  

Zpracovatel ÚAP formuluje v knize 1100 jen omezený počet problémů k řešení v územně plánovací 

dokumentaci. I ty ovšem formuluje způsobem, že je prakticky nemožné určit, co je vlastně problém a jaký 

nástroj má být využit k jeho řešení.   

Městská část je toho názoru, že způsob, kterým zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec přistoupil 

k formulaci problémů k řešení nástroji územního plánování, prakticky znemožňuje jejich použití při 

zadávání a pořizování územního plánu hl. m. Prahy a jeho změn, jakož i vyhodnocení jejich řešení. 

V tomto názoru ji utvrzuje to, že jediná srovnatelná města ČR (Brno a Ostrava) problémy k řešení definují 

ve svých ÚAP daleko konkrétněji (viz obrázky níže). 
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(formulace problémů k řešení nástroji územního plánování v ÚAP statutárního města Brna, ERA 2016) 

 
(formulace problémů k řešení nástroji územního plánování v ÚAP statutárního města Ostravy, MMO 

2016) 

 

III_B_7   

Městská část Praha Dolní Chabry v souvislosti s připomínkou III_A_11 požaduje, aby ÚAP PRAHA 2020 

– Obec využily bohatou a výborně spravovanou datovou základnu IPR Praha a identifikovaly všechny 

konkrétní fyzické reprezentace již identifikovaných obecných hodnot: Synergie kompozice historické 

městské krajiny a přírodního rámce, Pestré přírodní podmínky, Prostupnost otevřené krajiny pro 

živočichy a rostliny, Kvalitní a rozmanité parky, Kvalitně založená síť veřejných prostranství, Vysoká 

koncentrace kulturního a architektonického dědictví, Fungující a dostupná veřejná doprava, 

Připravenost na živelné katastrofy, Spolehlivá a dostupná technická infrastruktura jako hodnoty území 

a aby identifikovaly další fyzické reprezentanty přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území hl. 

m. Prahy takovým způsobem, který bude podle §25 Stavebního zákona přímo využitelný orgány státní 

správy pro rozhodování v území. 

Rozbor udržitelného rozvoje území ÚAP PRAHA 2020 – Obec, projednávaný Zastupitelstvem hl. m. Prahy, 

a hodnoty v něm identifikované jsou kromě platné územně plánovací dokumentace jediným 
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hmatatelným a objektivizovaným podkladem pro orgány státní správy při rozhodování v území a plnění 

cílů a úkolů územního plánování (viz §18 a §25 Stavebního zákona). Pro ochranu konkrétních fyzických 

hodnot v území je klíčové, aby tyto hodnoty byly vymezeny co nejpřesněji, aby byla jejich hodnota 

vymahatelná (a to jak ze strany správního orgánu, tak orgány samosprávy – tj. mimo jiné i IPR Praha při 

vyjadřování ke stavebním záměrům) a aby tyto hodnoty byly všem účastníkům dopředu známé. 

Vágní identifikace hodnot v území (jako např. „Charakteristické panorama Prahy je založeno na 

neoddělitelném spolupůsobení morfologie terénu, řeky a městské zástavby s různorodou výškou 

historických objektů a především s nejvýznamnějšími vertikálními dominantami. Zástavba dotváří a 

umocňuje krajinnou kompozici města jako protipól k nezastavěným zeleným svahům a vrchům (kontrast 

Hradčan a Petřína).“ (s. 148) doplněných neurčitým grafickým zpracováním vede ke sporům mezi 

investory, samosprávou a občanskou společností o způsobu interpretace a tím i k prodlužováním délky 

územních a stavebních řízení a snížení předvídatelnosti práva (a v důsledku k prohlubování problémů 

i.10.1.04 diskontinuita v prosazovaném směřování rozvoje, i.10.2.01 / i.10.2.02 / i.10.2.06 → složitost 

právního prostředí a časté změny legislativy, které nevedou ke zjednodušení a zrychlení procesů,  

i.05.1.01 → přetrvávající dlouhá doba získání stavebního povolení (400 / 1000), i.05.1.01 → pomalé 

zahajování nových bytových i nebytových staveb (400 / 1000), a dalších).  

 

(formulace hodnot území v ÚAP statutárního města Ostravy, MMO 2016.) 

 

(zobrazení hodnot území v ÚAP statutárního města Plzně, 2016) 

Konkrétně a jasně definované hodnoty v území se pak zdají být při pořizování územně analytických 

podkladů oborovým standardem, viz výše přiložené výstřižky ze způsobu zpracování hodnot v ÚAP 

statutárního města Ostrava a ÚAP statutárního města Plzeň. Městská část je toho názoru, že pro 

zpracovatelem zvolenou generalizaci hodnot až k nepoužitelnosti není žádný rozumný důvod.  
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III_B_8 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec volil takové 

indikátory, které skutečně měří jevy, k jejichž monitoringu mají sloužit.  

Zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec pracuje s velmi širokým spektrem přímo měřitelných indikátorů, 

které používá k „objektivnímu“ popisu vývoje hl. m. Prahy (kapitola 3.2.1.1 Přehled stanovených cílů 

s indikátory knihy 1100 uvádí 249 indikátorů (s. 46 – 52)). Ohromující množství indikátorů spolu se 

způsobem reprezentace jejich rozborů v kapitole 4.1 knihy 1100 navozuje při povrchním studiu dojem 

solidní vědecké práce poskytující pevné základy dalším kapitolám RURÚ hl. m. Prahy. 

Tento dojem se ovšem začíná hroutit v okamžiku, kdy se pozorný čtenář začne věnovat jednotlivým 

oblastem, jejich indikátorům a způsobu jejich zpracování. Ve skutečnosti totiž seznam „indikátorů“ 

dosahování cílů udržitelného rozvoje z kapitoly 3.2.1.1 (označovaných na začátku kódu písmenem „i“) 

navozujícího dojem, že zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 – Obec skutečně pracuje se 249 indikátory, není 

seznam indikátorů. Mnohé „indikátory“ totiž nemají indikátory, a prakticky žádný z nich není vlastním 

indikátorem, ale pouhou sémantickou reprezentací jiného indikátoru (viz obr. na následující straně).  

Některé případy, v nichž indikátory nereprezentují „značku“ indikátoru z kap. 3.2.1.1 již městská část 

identifikovala v připomínce II_A_3, proto se k chybně zvoleným indikátorům za kapitolu či knihu 

„Krajina“ již nebude vracet. Jako příklady naprosto chybně zvolených a interpretovaných indikátorů 

využije následující: 

 

 (výstřižek z tabulky „indikátorů“ z knihy 0200 Město) 

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že dva z „indikátorů“ nemají přiřazený žádný indikátor.  

I.03.1.01 „upřednostňování vyváženého rozvoje města v rámci souvisle zastavěného území“ zpracovatel 

vyhodnocuje poměrem indexu využití mezi městskou a příměstskou krajinou (ať už je to cokoliv, tak těžko 

měří vývoj v rámci souvisle zastavěného území). 

I.03.2.01 „zlepšování propojení tras pro pohyb ve městě“ vyhodnocuje hustotou pěší sítě (jako kdyby byl 

pěší pohyb jediným pohybem a jako kdyby hustota sítě (za celé území hl. m. Prahy) cokoliv vypovídala o 



41 

 

několika bariérách prostupnosti pro pohyb ve městě (jako jsou Vltava a stavby především dopravní 

infrastruktury a některých areálů). 

I.03.2.02 „zvyšování bezbariérovosti města“ zpracovatel vyhodnocuje počtem mimoúrovňových 

veřejných prostranství, jako by ta byla neobvyklejším problémem vstřícnosti města pro osoby 

s omezením pohybu (pokud tedy zpracovatel za „mimoúrovňovost“ veřejných prostranství nepovažuje 

obrubníky a schody do parteru budov z veřejných prostranství). 

I.O3.2.03 „zvyšování fyzické prostupnosti města a snižování počtu bariér pohybu“ zpracovatel 

vyhodnocuje počtem „bezbariérových přechodů“. Ty ovšem mohou být jedním z(e sady) indikátorů 

bezbariérovosti města, ale jen stěží indikátorem „fyzické prostupnosti města“ která spíše (sémanticky) 

souvisí s možností překonávat přírodní i civilizační bariéry v území bez ohledu na architektonické řešení 

opatření k jejich překonání. 

I.03.2.05 „zajištění a udržení přístupu na veřejná prostranství“ pak zpracovatel vyhodnocuje sledováním 

vlastnických vztahů k veřejným prostranstvím. Vlastnické vztahy ovšem přímo přístupnost veřejných 

prostranství neovlivňují.  

Městská část je toho názoru, že jakkoliv sofistikovaná metoda rozboru vzájemných vztahů chybně 

zvolených indikátorů, tím spíš, je-li generalizovaná za celé území hl. m. Prahy, nevede a nemůže vést ke 

správně identifikovaným problémům k řešení v ÚPD. To se ostatně projevuje vágní formulací těch 

několika problémů k řešení v ÚPD, které se zpracovateli podařilo identifikovat. 
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IV  POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ ÚAP PRAHA 2020 - OBEC 

IV_A   POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ HODNOT A PROBLÉMŮ ÚZEMÍ 

 

IV_A_1 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 identifikoval níže 

uvedené hodnotné části a prvky území MČ Praha Dolní Chabry jako kulturní hodnoty území. 

 

IV_A_1a Historické jádro Dolních Chaber okolo Hrušovanského a Bíleneckého náměstí 

IV_A_1b Kostel Stětí sv. Jana Křtitele se zvonicí 

IV_A_1c Chaberský hřbitov 

IV_A_1d pomník obětem I. a II. světové války 

IV_A_1e divadlo Divoch 

 

IV_A_2 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 identifikoval níže 

uvedené stavby a zařízení občanského vybavení části území MČ Praha Dolní Chabry jako civilizační 

hodnoty území. 

 

IV_A_2a areál Chaberský dvůr 

IV_A_2b areál základní školy 

IV_A_2c              areál  SK Dolní Chabry 

IV_A_2d Chaberský hřbitov 

IV_A_2e              Knorův statek   

 

IV_A_2f  Sokol Dolní Chabry 

 

 

IV_A_3 

Městská část Praha Dolní Chabry požaduje, aby zpracovatel ÚAP PRAHA 2020 identifikoval na území 

MČ Praha Dolní Chabry níže uvedené problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci: 

IV_A_3a Vytvořit územní podmínky pro realizaci TT do Zdib 

IV_A_3b Urbanisticky vyřešit zklidnění Ústecké ulice a související transformace na městský 

bulvár včetně jejího bezprostředního okolí ve vazbě na realizaci TT v jejím profilu. 
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IV_A_3c Vytvořit územní podmínky pro realizaci budoucího využití bývalé skládky TKO na 

sportovně relaxační areál s golfovým hřištěm a dalšími aktivitami a v rámci toho 

přeložit lokální biokoridor L4 248 v úseku Dolní Chabry – sever (Ke Zdibům). 

IV_A_3d Vytvořit územní podmínky pro zlepšení kvality veřejných prostranství  z Hrušovanského 

náměstí na  Chaberský hřbitov a do Drahanské rokle. 

IV_A_3e Vytvořit územní podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel a zlepšení pěší 

prostupnosti z Dolních Chaber do Čimic, Zdib, Kobylis a Ďáblic. 

IV_A_3f              Vytvořit územní podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel v budoucím Lesoparku za 

hřbitovem severním směrem Na Červené vrchy. 

IV_A_3g Vytvořit územní podmínky pro vznik ploch pro sport a rekreaci posunutím lokálního 

biokoridoru na místních parcelách č. 1276/3, 1264/42, 1268/15, 1276/7, 1274/4, 

1285/2, 1435/1, 1264/ 5, 1276/1O, 1277. 1274/1 1, 1268/12, 1268/16, 1268/17. 

IV_A_3h Doplnit do Záměrů ÚP a prověřit v územně plánovací dokumentaci alternativní řešení 

SOKP, tzv. variantu Ss. 
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V  ZÁVĚR 

 

 

Městská část vítá rozhodnutí pořizovatele rozlišovat na území hl. m. Prahy obě úrovně územně 

analytických podkladů a nevyužít možnosti, kterou mu dává §4 odst. 7 vyhl. 500/ 2006 Sb., protože jsou 

tímto rozlišením jasně definované role v nich obsažených rozborů udržitelného rozvoje území. 

Zpracovateli ÚAP PRAHA 2020 se bohužel nepodařilo využít bezpochyby vysokou odbornou erudici 

úřednického aparátu své instituce a její bohatou datovou základnu k formulaci přesvědčivého rozboru 

udržitelného rozvoje území, což městská část považuje za ztracenou příležitost. 

Proto doporučuje vrátit ÚAP PRAHA 2020 jejich zpracovateli k přepracování zejména rozborů 

udržitelného rozvoje, a to jak dílčích, tak i souhrnných. 

Při té příležitosti doporučuje zpracovateli, aby se při zpracovávání územně plánovacího podkladu 

věnoval zejména problémům řešitelným nástroji územního plánování a nerozptyloval se problémy 

rodinné politiky, kvality vzdělávání, kvality obyvatel, péče o lesy, personální politiky městských částí, 

imigrace, kvality školství, kultury, politické kultury města a celé řady dalších aspektů života města.  

Pak by s největší pravděpodobností využil benevolentnosti pořizovatele, který mu umožnil 

nerespektovat strukturu předepsanou v §4 odst. 2 a 3 vyhl. 500/ 2006 Sb., k tomu, aby vytvořil 

hodnotný podklad pro rozhodování v území podle §25 Stavebního zákona.  

 

 

 

 

 

 

JUDr. Milan Golas 

1. místostarosta městské části Praha – Dolní Chabry 


