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HISTORICKÁ JÁDRA
· doplnění komerční, občanské a kulturní vybavenosti

SEVERNÍ OKRAJ MČ
· realizace sportovně rekreačního pásu celých Chaber na

ploše stávajícího brownfieldu
· možnost doplnění staveb veřejného vybavení jako např.

lesní školka, dům pro seniory, bydlení městské části

ÚSTECKÁ ULICE
· vize změny charakteru ulice na městský bulvár s

tramvají
· možnost vzniku živého parteru

SPOŘICKÁ ULICE
· vytvoření městské třídy jako pokračování západní

části - doplnění zástavby s občanskou vybaveností v
parteru

NOVÁ VÝSTAVBA - VÝCHODNÍ ČÁST
· stávající struktura postrádá občanskou vybavenost -

doplnění na nově plánovaném veřejném prostoru

KŘÍŽENÍ ULIC ÚSTECKÁ A SPOŘICKÁ
· rozvoj centra občanského vybavení na křížení dvou

hlavních urbánních os

SPOŘICKÁ ULICE - ZÁPADNÍ ČÁST
· možnost vzniku živého parteru
· dotvoření jižní části Hrušovanského náměstí -

výstavba objektů s občanskou vybaveností
· rozšíření stávajícího areálu základní školy s možností

výstavby další školy

NOVÁ VÝSTAVBA PODÉL SPOŘICKÉ ULICE
· zástavba by měla podpořit charakter městské třídy

živým parterem doplněným o veřejná prostranství
· zakončení východní zástavby zeleným rekreačním

pásem
· součástí plánované výstavby by měly být sportovně

rekreační plochy a mateřská školka

SKLÁDKA ODPADU
· rekultivace bývalé skládky odpadu v golfové hřiště s

doprovodnou občanskou vybaveností

NOVÁ VÝSTAVBA - ZÁPADNÍ ČÁST
· zajištění odpovídajícího veřejného a občanského

vybavení
· vytvoření centra pro obchod, sport a kulturu s

významem pro celé Chabry
· možnost vzniku centrálního zdravotního střediska
· koncentrace funkcí v prostorách náměstí a na

hlavních urbánních osách
· součástí plánované výstavby by měly být sportovně

rekreační plochy a mateřská školka
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SEVERNÍ OKRAJ MČ
· podpoření severní zelené osy - propojení přírodního parku

Draháň, nyní revitalizovaného sadu Třešňovka, dvou
jezdeckých areálů, přes ekodukt nad ulicí Ústecká, až na
plánovanou plochu golfového hřiště

· zajištění prostupnosti nyní neprůchozího území - pěší
propojení, návaznost jednotlivých funkcí, respektování
stávajících cest

· realizace sportovně rekreačního pásu celých Chaber

ÚSTECKÁ ULICE
· vize změny charakteru ulice na městský bulvár s

tramvají
· doplnění stromořadí
· vytvoření nadjezdu pro cyklotrasu

SPOŘICKÁ ULICE
· vytvoření městské třídy jako pokračování západní

části - doplnění chodníků, výsadba stromořadí

HISTORICKÁ JÁDRA
· rozvíjet jako reprezentativní veřejná prostranství

odpovídající  jejich společenskému významu

NOVÁ VÝSTAVBA - VÝCHODNÍ ČÁST
· stávající struktura postrádá funkční veřejný prostor s

občanskou vybaveností
· v projektu plánujícím novou výstavbu v této části

území je nutné s veřejným prostorem počítat

KŘÍŽENÍ ULIC ÚSTECKÁ A SPOŘICKÁ
· rozvoj veřejného prostranství na křížení dvou

hlavních urbánních os

SPOŘICKÁ ULICE - ZÁPADNÍ ČÁST
· kultivace ulice do městské třídy - oprava chodníků,

sjednocení povrchů, pojednání zelených ploch,
zábradlí

NOVÁ VÝSTAVBA PODÉL SPOŘICKÉ ULICE
· zástavba by měla podpořit charakter městské třídy

živým parterem doplněným o veřejná prostranství
· zakončení východní zástavby zeleným rekreačním

pásem

CYKLOSTEZKA
· vytvoření východního okruhu okolo Chaber a

napojení na stávající cyklotrasy
· zajištění komfortních podmínek pro cyklistický pohyb

SKLÁDKA ODPADU
· rekultivace bývalé skládky odpadu v golfové hřiště s

doprovodnou občanskou vybaveností

BIOKORIDOR
· přeložení stávajícího biokoridoru nad plánovaný

golfový areál
· vytvoření zeleného ekoduktu nad Ústeckou ulicí -

zajištění propojení zeleného severního pásu

NOVÁ VÝSTAVBA - ZÁPADNÍ ČÁST
· zajištění komfortních podmínek pro pěší pohyb
· práce s klasickou městskou strukturou obsahující

funkční veřejné prostory a subprostory
· vytvoření podmínek pro každodenní rekreaci - dětská

hřiště, venkovní posilovny, psí louky, parkur hřiště,
skate park aj.

· umožnění vzniku adekvátních zelených ploch, ideálně
propojených zelenou osou procházející celým
územím

severní zelený pás

golf

hlavní urbánní osa
městský bulvár

hlavní urbánní osa
městská třída

pěší prostupnost uzemím

vedlejší urbánní
osy

systém veřejných prostranství

systém zelených ploch

Kompoziční schéma urbanistické koncepce

V KRATINÁCH
· zachování úvozové cesty V Kratinách jako pěšího

zeleného prostupu s možností umístění cyklostezky,
zachování neprůjezdnosti kolem školy
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Městská hromadná doprava a docházkové vzdálenosti

Dopravní

SCHÉMA 1:20 000

ÚSTECKÁ ULICE
· vize změny charakteru ulice na městský bulvár s

tramvají
· vytvoření přestupních uzlů mezi tramvajovými a

autobusovými zastávkami
· úrovňové křížení - záměr obnovení propojení bočních

ulic s hlavním bulvárem

SPOŘICKÁ ULICE
· východní část ulice - doplnění pěších komunikací a

zřízení přístupu na autobusovou zastávku Klášterecká

KOBYLISKÁ ULICE
· zklidnění stávající dopravní situace

vytvořením zóny 30
· prověření možnosti zarovnání profilu ulice

do 1 úrovně
· ponechání parkovacích stání

V KRATINÁCH
· zachování úvozové cesty V Kratinách jako pěšího

zeleného prostupu s možností umístění cyklostezky,
zachování neprůjezdnosti kolem školy

NOVÁ VÝSTAVBA
· snaha o napojení nových komunikací na stávající

uliční síť a eliminaci slepých ulic
· stávající docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD

nepokrývají tuto část území a s novou výstavbou je
nutné řešit doplnění obslužnosti území MHD

PROPOJENÍ ULIC SPOŘICKÁ A K LÁDVÍ
· nadzemní místní komunikace obslužná
· nadmístní vazby jsou řešeny jiným způsobem (např.

tunelem nebo v jiné stopě)

PLÁNOVANÝ PRAŽSKÝ OKRUH
· variantní proveření ŘSD
· preferovaná varianta MČ za předpokladu

realizace SOKP v jižní variantě

PLÁNOVANÝ PRAŽSKÝ OKRUH
· varianta dle UP

ULICE DOPRAVÁKŮ
· zprůjezdnění ulice

KŘÍŽENÍ ULIC ÚSTECKÁ A SPOŘICKÁ
· zvážit možnost zrušení mimoúrovňového křížení se

Spořickou ulicí - potenciální plocha pro vytvoření
nového veřejného prostoru
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ŘADOVÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Zachovat schopnost průčelími domů vymezovat opticky trasu komunikace.

Velikost pozemku Využívat možnost rozdílných šířek pozemků.

Oplocení pozemku Řešením předzahrádek podtrhnout charakter prostoru. Předzahrádky oplocením vymezují veřejný
prostor. Vhodné je udržet stejnou výšku a obdobné řešení oplocení. Předzahrádky bez oplocení
tvoří opticky součást návsi nebo ulice. Pozice oplocení by měla vycházet z místní situace. Pokud
byly zvykově předzahrádky bez oplocení, mělo by tomu tak být i nadále a oplocení by mělo být až
od úrovně stěny domu.

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace.

Stavební čára Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od
komunikace.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Respektovat převažující tvar střechy a orientaci hřebene střechy.

Podlažnost Jedno až dvě nadzemní podlaží, maximálně s využitím podkroví

Intenzita zastavění pozemků Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z charakteru stávající zástavby.
Využívat celou šířku parcely pro stavbu nebo přistavět objekt ke štítu sousedního domu. Zbývající
část šířky parcely využít pro zděnou zídku výšky do 2 m jako pokračování průčelí objektu.
Nevyužívat hloubku pozemků pro další výstavbu rodinných domů (s vjezdem, vstupem a
přípojkami jako věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením samostatného pruhu
pozemku při boční hranici pozemku).
U nově vymezené zastavitelné plochy navrhovat koeficient zastavění 30–50 %.

Další doporučení Zachovat v přiléhajících prolukách typ a výškové osazení domu. Při delších řadách domů
nezastavovat proluky, využít je jako veřejné prostranství pro rozčlenění ulice.

BÝVALÁ HISTORICKÁ JÁDRA OBCÍ

Rastr sítě komunikací Nevytvářet pravoúhlou síť komunikací.

Velikost pozemku Dodržet charakter rostlé formy venkovského sídla: v historickém jádru respektovat rozsáhlejší
pozemky a velké odstupy jednotlivých obytných staveb, respektovat i menší pozemky.

Oplocení pozemku Zpravidla bez oplocení pozemků směrem do veřejných prostor, pozice oplocení by měla
vycházet z místní situace, vhodné je držet stejnou výšku a typ oplocení jako okolní zástavba.

Uliční čára Nepravidelná.

Stavební čára Nepravidelná.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Střechy sedlové, orientace hřebenů střech je vůči komunikaci různá.

Podlažnost Obytné stavby zpravidla jednopodlažní s využitým podkrovím, max. dvoupodlažní s využitým
podkrovím.

Intenzita zastavění pozemků Zahuštění zástavby spíše ve shlucích.

Další doporučení Hospodářské příslušenství domů realizovat tak, aby nenarušovalo okolí, sousedí-li s veřejným
prostranstvím. Nevyčleňovat plochy pro bydlení na úkor zahrad a sadů náležících k objektům v
historickém jádru vesnice.

PŮVODNÍ VESNICKÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Zachovat liniový charakter nejstarší části vesnice daný obestavěním komunikace.

Velikost pozemku Respektovat obvyklou velikost pozemků, nedělit je na menší.

Oplocení pozemku Zpravidla bez oplocení směrem do ulice.

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace.

Stavební čára Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Výrazně stavební čáru neoddalovat od
komunikace.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Respektovat převažující orientaci hřebene střechy: střechy sedlové, příp. s polovalbou.

Podlažnost Obytné stavby zpravidla jednopodlažní s využitým podkrovím, max. dvoupodlažní s využitým
podkrovím.

Intenzita zastavění pozemků Nevyužívat hloubku pozemků pro další výstavbu domů (s vjezdem, vstupem a přípojkami jako
věcné břemeno přes stávající pozemek nebo vymezením samostatného pruhu pozemku při boční
hranici pozemku).

Další doporučení Nenavrhovat novou výstavbu v těsné vazbě na zahrady historického jádra. Nevyčleňovat plochy
pro bydlení na úkor zahrad a sadů náležejících k objektům v historickém jádru vesnice.

VILOVÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Síť komunikací záměrně vytváří pravidelné obrazce – plochami zeleně a dalších veřejných
prostranství oživit fádní geometrickou síť komunikací.

Velikost pozemku Zpravidla minimální velikost pozemků, která umožňuje splnění požadovaných odstupů staveb a
nabízí minimální prostory kolem domu.

Oplocení pozemku Veřejný prostor nevymezovat vysokým neprůhledným oplocením. Využívat nižšího oplocení při
komunikaci spolu s vyššími keřovými dřevinami (řada v linii oplocení nebo skupiny v ploše
předzahrádky).

Uliční čára Zpravidla není shodná s čárou stavební, typické jsou předzahrádky hloubky 5–6 m.

Stavební čára Zpravidla jednotný odstup průčelí domu od komunikace.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Není určeno.

Podlažnost Jedno až dvě nadzemní podlaží, maximálně s využitím podkroví

Intenzita zastavění pozemků Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z charakteru stávající zástavby.
Vyčleňovat plochy pro vyšší zeleň, která lokalitu pohledově upraví (rozčlení u jednotných typů
domů, přispěje ke scelení lokality u odlišných typů domů). Využívat plochy pro vyšší zeleň.

Další doporučení Velmi zvažovat a důkladně odůvodňovat nezbytnost výstavby a její rozsah. Zkvalitnit lokality
vložením veřejných prostranství a vhodného občanského vybavení

BYTOVÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Síť komunikací záměrně vytváří pravidelné obrazce – plochami zeleně a dalších veřejných
prostranství oživit fádní geometrickou síť komunikací.

Velikost pozemku Zpravidla minimální velikost pozemků, která umožňuje splnění požadovaných odstupů staveb a
územního plánu.

Oplocení pozemku Bez oplocení, v případě soukromých zahrádek využívat oplocení keřovitými dřevinami.

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace.

Stavební čára Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od
komunikace.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Není určeno.

Podlažnost Maximálně 3, případně 4 ustoupená podlaží, v souladu s územním plánem

Intenzita zastavění pozemků Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z aktuálního územního plánu.
Vyčleňovat plochy pro vyšší zeleň, která lokalitu pohledově upraví (rozčlení u jednotných typů
domů, přispěje ke scelení lokality u odlišných typů domů). Využívat plochy pro vyšší zeleň.

Další doporučení Velmi zvažovat a důkladně odůvodňovat nezbytnost výstavby a její rozsah. Zkvalitnit lokality
vložením veřejných prostranství a vhodného občanského vybavení. Dbát na prostupnost území,
hlavně pro pěší a cyklisty.

VŠEOBECNĚ SMÍŠENÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Síť komunikací záměrně vytváří pravidelné obrazce – plochami zeleně a dalších veřejných
prostranství oživit fádní geometrickou síť komunikací.

Velikost pozemku Zpravidla minimální velikost pozemků, která umožňuje splnění požadovaných odstupů staveb a
územního plánu.

Oplocení pozemku Bez oplocení - parter umožňuje využití veřejnou vybaveností

Uliční čára Zachovat pravidelný odstup – průčelí domů sleduje linii komunikace.

Stavební čára Respektovat stavební čáru – nepřibližovat ji ke komunikaci. Stavební čáru neoddalovat od
komunikace.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Není určeno.

Podlažnost Maximálně 3, případně 4 ustoupená podlaží, v souladu s územním plánem

Intenzita zastavění pozemků Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z aktuálního územního plánu.
Vyčleňovat plochy pro vyšší zeleň, která lokalitu pohledově upraví (rozčlení u jednotných typů
domů, přispěje ke scelení lokality u odlišných typů domů). Využívat plochy pro vyšší zeleň.

Další doporučení Zamezit vzniku soukromých zahrad v parteru, které zamezují využití pro veřejný pohyb. Maxilnálně
využít parter pro veřejnou vybavenost a poskytnout tak obyvatelům kvalitní veřejné plochy.
Zkvalitnit lokality vložením veřejných prostranství a vhodného občanského vybavení.
Dbát na prostupnost území, hlavně pro pěší a cyklisty.

SOLITERNÍ TYP ZÁSTAVBY

K důležitým prvkům urbanistické struktury a urbanistické kompozice náleží významné solitérní objekty dotvářející celkový
charakter sídla. Tyto objekty jako například kostel, fara, škola, hostinec, kovárna, samoobsluha apod. zpravidla netvoří
samostatnou strukturu, neboť se obvykle vyskytují  jako jediný objekt. Urbanistickou vesnice přesto velmi významně ovlivňují.
Kostel je nejčastější dominantou obce a jeho kompoziční role v panoramatu by neměla být porušena.
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ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA

Rastr sítě komunikací Zachovat a případně doplnit nové komunikace organických tvarů.

Velikost pozemku Respektovat obvyklou velikost pozemků.

Oplocení pozemku Využívat nižšího oplocení při komunikaci spolu s vyššími keřovými dřevinami.

Uliční čára Nepravidelná.

Stavební čára Nepravidelná.

Tvary střech a orientace hřebene
střechy

Není určeno.

Podlažnost Jedno až dvě nadzemní podlaží, maximálně s využitím podkroví

Intenzita zastavění pozemků Intenzita zastavění pozemku by měla vycházet z charakteru stávající zástavby.
Je možná dostavba objektů a tím zahuštění zástavby.

Další doporučení Pro pohledovou kompaktnost sídla jsou důležité vyšší solitérní stromy a skupiny vyšších stromů.

SPORTOVNÍ AREÁLY

Sportovní areály nabízí prostředí pro řadu volnočasových aktivit pro vyžití celé rodiny. Všechna tato zařízení vyžadují dobrý přístup
a kladou nároky na odstavné a parkovací plochy. U všech sportovních areálů je třeba brát ohled na dopad na urbanistickou
strukturu obce a na její urbanistickou kompozici.
Vedle toho je rovněž nutné zohlednit četnost využívání a zvažovat potřebnost těchto zařízení s ohledem na spádové území a
možnou nepřiměřenou zátěž obce.

UZAVŘENÉ AREÁLY

Při územně plánovací činnosti je třeba u zemědělských a dalších areálů zohlednit zejména umístění areálu v obci, jeho dopravní
dostupnost, možnosti využití z pohledu technického stavu objektů, kapacity zařízení a vlivu na okolí.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

V zahrádkářských osadách se smí umisťovat pouze zahrádkářské chaty a společná stavba s hygienickým zařízením, popřípadě se
společenskou místností. Zahrádkářské chaty v zahrádkářských osadách nesmějí mít zastavěnou plochu větší než 20m2 včetně teras,
verand a vstupů. Smějí mít jedno nadzemní podlaží  se světlou výškou  pobytové místnosti max. 2,5m a mohou být podsklepeny,
pokud je úroveň prvního nadzemního podlaží nejvýše 1m nad přilehlým terénem.
Oplocení zahrádkářských osad musí být průhledné s výškou do 2m.

HŘBITOV

Hřbitovy vznikaly kolem kostelů; jestliže nastala potřeba rozšířit plochu hřbitova, byla obvykle vyčleněna nová plocha v sousedství
zastavěného území. Při rychlém rozvoji obce jsou i tyto nově vyčleněné plochy často opět obklopeny zástavbou. Při územně plánovací
činnosti by mělo být pamatováno na respektování pietního pásma hřbitova a na možnost rozšíření o další hrobová místa a kolumbária
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OB - ČISTĚ OBYTNÉ

OV - VŠEOBECNĚ OBYTNÉ

SV - VŠEOBECNĚ SMÍŠENÉ

VV - VEŘEJNÉ VYBAVENÍ

LR - LESNÍ POROSTY

NL - LOUKY, PASTVINY

ZMK - ZELEŇ MĚSTSKÁ A KRAJINNÁ

SO - PŘÍRODNÍ REKREAČNÍ PLOCHY, URBANIZOVANÉ
REKREAČNÍ PLOCHY, GOLFOVÁ HŘIŠTĚ
PZO - ZAHRÁDKY, ZAHRÁDKOVÉ OSADY

PS - SADY, ZAHRADY, VINICE

SP - SPORT

ZP - PARKY, HISTORICKÉ ZAHRADY, HŘITOVY

VOP - VODNÍ TOKY A PLOCHY, PLAVEBNÍ KANÁLY

IZ - IZOLAČNÍ ZELEŇ

VN - NERUŠÍCÍ VÝROBA A SLUŽBY

S2 - SBĚRNÉ KOMUNIKACE MĚSTSKÉHO VÝZNAMU

S4 - OSTATNÍ DOPRAVNĚ VÝZNAMNÉ KOMUNIKACE

S1 - NADŘAZENÉ SBĚRNÉ KOMUNIKACE CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU

DU - URBANISTICKY VÝZNAMNÉ PLOCHY, DOPRAVNÍ SPOJENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

TVE - ENERGETIKA

SUP - SUCHÉ NÁDRŽE (POLDRY)

OP - ORNÁ PŮDA, PLOCHY PRO PĚSTOVÁNÍ ZELENINY

Katastrální mapa

Budovy

LEGENDA UP
Hranice Hl.m.P.

Hranice ÚSES

Záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)

Histrociká jádra bývalých samostatných obcí

Přírodní parky (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.)

Celoměstský systém zeleně

Ochranná a bezpečnostní pásma hlavních energetických liniových staveb (ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.)
Hranice ochranného pásma dálnic, místních komunikací a ostatních silnic I.třídy (ve smyslu zákona č.13/197 Sb.)

Hranice městských částí

Plocha s rozdílným způsobem využití o rozloze menší než
2500 m² v rámci jiné plochy

Plocha s rozdílným způsobem využití bez specifikace
rozlohy a přesného umístění v rámci jiné plochy

ZP

VV

Hranice MČ Dolní Chabry

Vytipovné lokality pro případnou změnu územního plánu

DGP - GARÁŽE A PARKOVIŠTĚ

DH - PLOCHY A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY, PARKOVIŠTĚ P+R

PZA - ZAHRADNICTVÍ

TVV - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZKC - ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KULTURA A CÍRKEV

ZOB - ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OBCHODNÍ

ZVO - ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OSTATNÍ

Výhledové změny    A - C

Plánovaný podněty na změny územního plánu    1 - 4

LEGENDA ZMĚN UP

Aktuální podněty/úpravy/změny územního plánu
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Ochranná a bezpečnostní pásma plynu

Ochranná a bezpečnostní pásma VVN

Celoměstský systém zeleně

Vodní plochy a toky

Hřbitovy

Ochranné pásmo hřbitova

Histrociká jádra bývalých samostatných obcí

Plánovaný Pražský okruh s ochrannými pásmy

Přírodní parky (UAP)
Hranice ÚSES

Plochy kanalizačních zařízení

Plochy elektroenergetických zařízení včetně ochranných pásem

Aktivní zóna záplav. území drobných vodních toků

Vybrané ostatní stavební uzávěry
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