
 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 

Pozvánka 

 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání /mimořádné/ 23.07.2018 

Místo konání: Velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21 

 

Čas jednání: 18:00 – 20:00 hod 

 

Navržený program jednání: 

Pořadí Věc 
Číslo 

materiálu 
Značka Předkládá 

1 Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů BJ/00282/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

2 Volba mandátového výboru BJ/00283/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

3 Volba návrhového výboru BJ/00284/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

4 Schválení programu mimořádného jednání 

Zastupitelstva MČ Praha 21 

BJ/00285/2018 
 

Iva Šimková 

Karla Jakob 

Čechová 

5 Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání 

zastupitelstva - vypuštění interpelací 

BJ/00286/2018 
 

Karla Jakob 

Čechová 

Iva Šimková 

6 Připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního 

plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu) 

BJ/00290/2018 
 

Ing. Josef 

Roušal 

Jan Slezák 

 

 

Karla Jakob Čechová v.r. 

starostka MČ Praha 21 

 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00282/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 
 

Dne 02.07.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00283/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba mandátového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 mandátový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 02.07.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00284/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
 

Věc: Volba návrhového výboru
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) v o l í
 návrhový výbor ve složení:

 
 
 
 

Dne 02.07.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00285/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
 

Návrh usnesení:
 

Zastupitelstvo městské části
 
 

1) s c h v a l u j e
 program 21. (mimořádného) jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

 
 
 
 

Obsah: 
Příloha č.1: 02_program_zmc

 
 

Dne 02.07.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21

 
 



Program jednání: 

1/ Zahájení jednání, stanovení ověřovatelů 

2/ Volba mandátového výboru 

3/ Volba návrhového výboru 

4/ Schválení programu jednání ZMČ Praha 21 

5/ Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání zastupitelstva - vypuštění interpelací 

6/ Zásadní připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu 

plánu) 
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00286/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Karla Jakob Čechovápředkládá:
starostka MČ Praha 21

 
Iva Šimkovázpracoval:
vedoucí oddělení kanceláře starosty

 
 

Věc: Změna jednacího řádu pro mimořádné jednání zastupitelstva - vypuštění
interpelací

Důvodová zpráva

Vzhledem k tomu, že předmětem jednání tohoto mimořádného zastupitelstva jsou Zásadní
připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu), navrhuji
pro dnešní jednání změnu v jednacím řádu s tím, že nezařadíme interpelace (tak, jak je uvedeno
v §22 Jednacího řádu ZMČ Praha 21). Občané i zastupitelé mají možnost diskutovat v rozpravě.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s c h v a l u j e
 pro mimořádné jednání ZMČ Praha 21 konaného dne 23. 7. 2018 úpravu jednacího řádu -

vypuštění interpelací
 
 
 
 

Dne 02.07.2018
 
 

Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
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MATERIÁL K PROJEDNANÍ
 
 

BJ/00290/2018
 
 
 

Zastupitelstvo městské části 21. jednání dne 23.07.2018
 

Jan Slezákpředkládá:
místostarosta MČ Praha 21

 
Ing. Josef Roušalzpracoval:
vedoucí odboru majetku a investic

 
 

Věc: Připomínky MČ Praha 21 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu
plánu)

Důvodová zpráva

V souvislosti s přípravou a projednáváním návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy -
Metropolitního plánu (dále také jen jako "MPP") předkládáme zastupitelstvu k projednání návrh
připomínek k MPP za MČ Praha 21.

Připomínky byly zpracovány Ing. arch. Záhorou na základě projednání v KÚR a pracovní skupiny
tvořené Ing. Merglem, Ing. Zátkovou, Ing. Kuprem, Ing. Roušalem, Ing. arch Záhorou a paní
starostkou Karlou Jakob Čechovou. Ve všech bodech se jedná o zásadní připomínky mající vliv
na budoucí rozvoj MČ Praha 21 a tyto připomínky byly projednány a  odsouhlaseny Radou MČ
Praha 21 jejím 82. jednání dne 26.6.2018.

O připomínkách a zásadních připomínkách musí dle zákona o hlavním městě Praze hlasovat
zastupitelstvo městské části.

Připomínky k MPP je možné podávat od 27.6.2018, kdy se konalo společné jednání (veřejné
projednání k MPP), a to po dobu 30 dní (tj. do 27.7.2018).

Současně byl dán prostor občanům MČ Praha 21, aby připomínky k MPP mající vliv na rozvoj
Újezdu nad Lesy zaslali též na ÚMČ Praha 21 (do 9.7.2018) a i tyto připomínky občanů jsou
předkládány k projednání ZMČ. Ve stanovené lhůtě byly na ÚMČ doručeny podněty od 8 občanů
MČ Praha 21.

 
Návrh usnesení:

 
Zastupitelstvo městské části

 
 

1) s e   s e z n á m i l o
 s předloženými připomínkami k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního

plánu)
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
 

2) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 1 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

3) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 2 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

4) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 3 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

5) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 4 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

6) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 5 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

7) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 6 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

8) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 7 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

9) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 8 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

10) s c h v a l u j e
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 zásadní připomínku č. 9 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení

 
 
 

11) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 10 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

12) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 11 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

13) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 12 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

14) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 13 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

15) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 14 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

16) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 15 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

17) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 16 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 
 

18) s c h v a l u j e
 zásadní připomínku č. 17 MČ Praha 21 k návrhu nového Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu), která tvoří přílohu tohoto usnesení
 
 



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

 
19) s c h v a l u j e
 zařazení připomínky občana č.1, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

20) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 2, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

21) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 3, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

22) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 4, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

23) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 5, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

24) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 6, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

25) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 7, která tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní

připomínky MČ Praha 21
 
 
 

26) s c h v a l u j e
 zařazení připomínek občana č. 8,

17_pripominka_obcana_c._8

18_pripominka_obcana_c._8

19_pripominka_obcana_c._8

20_pripominka_obcana_c._8
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21_pripominka_obcana_c._8

22_pripominka_obcana_c._8

23_pripominka_obcana_c._8

24_pripominka_obcana_c._8

25_pripominka_obcana_c._8

26_pripominka_obcana_c._8

27_pripominka_obcana_c._8

28_pripominka_obcana_c._8

29_pripominka_obcana_c._8

30_pripominka_obcana_c._8

31_pripominka_obcana_c._8

32_pripominka_obcana_c._8

33_pripominka_obcana_c._8

34_pripominka_obcana_c._8

které tvoří přílohu tohoto usnesení, mezi zásadní připomínky MČ Praha 21
 
 
 

27) u k l á d á
 uplatnit schválené připomínky u pořizovatele plánovací dokumentace pro hl. m. Prahy,

Odboru územního rozvoje MHMP
 

 Zodpovídá:
 

 1. starostka MČ Praha 21
 Termín:  27.07.2018
 

 
 
 

Obsah: 
Příloha č.2: 02_Zasadni_pripominky_MCP21_k_MPP_FINAL_17

 
Příloha č.3: 03_pripominka_obcana_c._1

 
Příloha č.4: 04_pripominka_obcana_c._1_redigovano

 
Příloha č.5: 05_pripominka_obcana_c._2

 
Příloha č.6: 06_pripominka_obcana_c._2_redigovano
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Příloha č.7: 07_pripominka_obcana_c._3

 
Příloha č.8: 08_pripominka_obcana_c._3_redigovano

 
Příloha č.9: 09_pripominka_obcana_c._4

 
Příloha č.10: 10_pripominka_obcana_c._4_redigovano

 
Příloha č.11: 11_pripominka_obcana_c._5

 
Příloha č.12: 12_pripominka_obcana_c._5_redigovano

 
Příloha č.13: 13_pripominka_obcana_c._6

 
Příloha č.14: 14_pripominka_obcana_c._6_redigovano

 
Příloha č.15: 15_pripominka_obcana_c._7

 
Příloha č.16: 16_pripominka_obcana_c._7_redigovano

 
Příloha č.17: 17_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.18: 18_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.19: 19_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.20: 20_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.21: 21_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.22: 22_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.23: 23_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.24: 24_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.25: 25_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.26: 26_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.27: 27_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.28: 28_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.29: 29_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.30: 30_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.31: 31_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.32: 32_pripominka_obcana_c._8
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Příloha č.33: 33_pripominka_obcana_c._8

 
Příloha č.34: 34_pripominka_obcana_c._8

 
 

Dne 13.07.2018
 
 

Jan Slezák
místostarosta MČ Praha 21

 
 



SEZNAM PŘIPOMÍNEK MČ PRAHA 21  
K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL.M.PRAHY                26.6.2018 

_____________________________________________________ 
PŘIPOMÍNKA č.1 
Název: “Plocha kompenzačního zalesnění” 
Území: na jihu MČ mezi zastavěnou částí a trasou přeložky I/12 
Plocha: 412/946/ produkční zemědělská lokalita Běchovice - Újezd nad lesy 
Důvod: nevymezení záměru v MPP 
Úkon: změna vymezení hranic území a změna funkčního využití území na nezastavitelnou 
transformační plochu s přírodním využitím 
Text: MČ Praha 21 požaduje plošné i funkční vymezení území určeného ke kompenzačnímu 
zalesnění dle kontur studie IPR ze září 2017 - “Krajinářské úpravy v okolí stavby 511 (úsek 
Běchovice - dálnice D1) silničního okruhu kolem Prahy, včetně navazující stavby přeložky 
silnice I/12”.  
Požadavek na zpracování dalšího stupně projektu náhradního zalesnění a implementace 
komunikační sítě cest, cyklotras a dalších prvků do MPP. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

�1

  Snímek Studie IPR 2017_09

?
? ?

Návrh MPP



PŘIPOMÍNKA č.2 
Název: “Území pro zeleň městskou a krajinnou, rekreaci, oddech a sportovní aktivity 
v přírodě a umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu” 
Území: jižní okolí chovného rybníku 
Plocha: 412/946/ produkční zemědělská lokalita Běchovice - Újezd nad lesy  
Důvod: zrušení stávajícího vymezení plochy a funkčního využití, posun mimo 
zastavitelné území 
Úkon: návrat vymezení hranic a funkčního využití území a hranice zastavitelnosti na 
zastavitelnou transformační plochu s rekreačním využitím 
Text: MČ Praha 21 požaduje návrat k plošnému vymezení i funkčnímu využití území dle 
stávajícího ÚP na plochu umožňující záměry pro novou městskou zeleň, rekreaci, oddech a 
sportovní aktivity v přírodě a umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy     	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.3 
Název: “Území pro zeleň městskou a krajinnou, rekreaci, oddech a sportovní aktivity 
v přírodě a umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu”  
Území: jižní okolí chovného rybníku 
Plocha: rozvojová plocha 413/378/2492 
Důvod: zrušení stávajícího funkčního využití 
Úkon: změna funkčního využití území na zastavitelnou transformační plochu s rekreačním 
využitím a možností vybudovat občanskou vybavenost 
Text: MČ Praha 21 požaduje změnit funkční využítí na možnost realizovat občanskou 
vybavenost, veřejné prostranství a městskou zeleň. 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy   	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.4 
Název: “Území pro les, zeleň městskou a krajinnou, sady, vinice, louky a pastviny” 
Území: jihozápadní okraj MČ 
Plocha: 412/946/ produkční zemědělská lokalita Běchovice - Újezd nad lesy 
Důvod: zrušení stávajících funkčních využití území 
Úkon: změna funkčního využití území 
Text: MČ Praha 21 požaduje návrat k funkčním využití území dle stávajícího ÚP na plochu 
umožňující vznik území pro les, zeleň městskou a krajinnou, sady, vinice, louky a pastviny.  

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy    	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.5 
Název: “Uliční propojení pevnou trasou” 
Území: jižní část MČ  
Plocha: rozvojová plocha 413/378/2301(06) 
Úkon: doplnění uličního propojení 
Text: MČ Praha 21 požaduje vymezení uličního propojení v rámci rozvojové plochy mezi 
ulicemi Dražická a Druhanická na úrovni ulice Rohozecká. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy  	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 

�5

?



PŘIPOMÍNKA č.6 
Název: “Uliční propojení pevnou trasou” 
Území: jižní část MČ - komunikace propojující Druhanickou a Rohožnickou 
Plocha: rozvojová plocha 413/378/2018 a 412/946/ produkční zemědělská lokalita 
Běchovice - Újezd nad lesy Důvod: zrušení 
Úkon: návrat vymezení trasy “jižní” komunikace 
Text: MČ Praha 21 požaduje návrat k vymezení trasy jižní komunikace dle stávajícího ÚP tak, 
aby zde bylo možné realizovat ulici se stromořadím pro pěší, cyklo a auta. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy    	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.7 
Název: “Území pro zeleň městskou a krajinnou, rekreaci, oddech a sportovní aktivity 
v přírodě a umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu” 
Území: mezi Zaříčanskou a Rohožnickou 
Důvod: Zrušení stávajícího vymezení plochy a funkčního využití, posun mimo 
zastavitelné území 
Úkon: návrat vymezení hranic a funkčního využití území a hranice zastavitelnosti na 
zastavitelnou transformační plochu s rekreačním využitím 
Text: MČ Praha 21 požaduje návrat k plošnému vymezení i funkčnímu využití území dle 
stávajícího ÚP na plochu umožňující záměry pro novou městskou zeleň, rekreaci, oddech a 
sportovní aktivity v přírodě a umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.  

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy  	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.8 
Název: “Uliční propojení pevnou trasou” 
Území: jižní část MČ - místo zalomení hranice území k Rohožnické ulici 
Plocha: rozvojová plocha 413/378/2019 (06) 
Úkon: doplnění uličního propojení 
Text: MČ Praha 21 požaduje vymezení uličního propojení v rámci rozvojové plochy mezi 
ulicemi Zbyslavská a Rohožnická. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy   	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.9 
Název: “Území pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu” 
Území: Rohožnická 
Důvod: Zrušení stávající vymezení plochy a funkčního využití 
Úkon: návrat vymezení hranic a funkčního využití území a hranice zastavitelnosti na 
zastavitelnou transformační plochu s rekreačním využitím 
Text: MČ Praha 21 požaduje návrat k plošnému vymezení i funkčnímu využití území dle 
stávajícího ÚP na plochu umožňující umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.  

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 

�9

?



PŘIPOMÍNKA č.10 
Název: “Uliční napojení do rozvojové plochy” 
Území: severozápadní část MČ 
Plocha: rozvojová plocha 413/378/2012 
Úkon: doplnění napojení do rozvojové plochy 
Text: MČ Praha 21 požaduje doplnění uličního napojení v rámci rozvojové plochy od ulic 
Nadějovská, Načešická a Barchovická 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.11 
Název: “Souhrn ploch pro veřejná prostranství” 
Území: MČ Praha 21 
Plocha:  
Úkon: doplnění značky vymezení náměstí bodem s kružnicí možného dosahu, nebo 
vyznačenou plochou 

Text: MČ Praha 21 požaduje doplnění značení pro vymezení námestí bodem u těchto lokalit: 
větší území pro větší veřejná prostranství: 
území okolo prodejny Lídl 
území okolo školských areálů od parku mezi úřadem a školou až po “farní louku” 
území v okolí prodejny Penny (Blatov) 
území v okolí prodejny Albert (Rohožník) 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.12  
Název: “Hlavní třída” 
Území: MČ Praha 21 
Plocha:  
Úkon: vymezení plochy hlavního veřejného prostoru lokality a požadavek na provedení 
rekonstrukce úrovně hlavní třídy a vytvoření plnohodnotného veřejného prostranství  
Text: MČ Praha 21 požaduje provedení urbanistické studie. 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.13 
Název: “Souhrn ploch pro městský park” 
Území: MČ Praha 21 
Plocha:  
Úkon: doplnění značky vymezení městského parku bodem s kružnicí možného dosahu, nebo 
vyznačenou plochou 
Text: MČ Praha 21 požaduje doplnění značení pro vymezení městského parku bodem nebo 
plochou u těchto lokalit: 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.14 
Název: “Souhrn ploch pro komerční, občanskou a rekreační vybavenost” 
Území: MČ Praha 21 
Plocha:  
Úkon: doplnění značky vymezení komerční, občanské a rekreační vybavenosti bodem s 
kružnicí možného dosahu, nebo vyznačenou plochou 
Text: MČ Praha 21 požaduje doplnění značení pro vymezení komerční, občanské a rekreační 
vybavenosti bodem nebo plochou u těchto lokalit: 

Požadavek na zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.15  
Název: “P+R - Nádraží Klánovice” 
Území: sever MČ Praha 21 
Plocha:  
Úkon: Rozšíření zastavitelné plochy podel kolejí pro možnost v budoucnu realizovat veřejné 
prostranství a vybavenost pro parkování kol, motorek a aut dle urbanistické studie okolí a 
posun zančky, zdvojení značek na Újezd nad Lesy a Klánovice 
Text: MČ Praha 21 požaduje rozšíření zastvaitelné plochy pro účely občanské vybavenosti, 
parkování či rekreačního využití. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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PŘIPOMÍNKA č.16  
Název: Lesní plocha 
Území: centrum MČ Praha 21 
Plocha:  
Důvod: Zrušení stávajícího vymezení plochy a funkčního využití, posun do 
zastavitelného území 
Úkon: Rozšíření nezastavitelné plochy a vymezení prostoru zpět na les 
Text: MČ Praha 21 požaduje vrácení vymezení plochy jako les. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Stávající ÚP hl.m.Prahy  	 	 	 	 	 	 	 	        Návrh MPP 

�16

?



PŘIPOMÍNKA č.17 
Název: Přeložka I/12 
Území: MČ Praha 21 + východní část Prahy 
Plocha:  
Důvod: Nezařazení přeložky I/12 mezi prioritní projekty  
Úkon: Vymezit stavbu I/12 ve výkresu S 01 jako prioritní 
Text: MČ Praha 21 požaduje aby stavba přeložky I/12 byla vedena jako prioritní stavba i ve 
výkresu S 01 v návrhu MPP. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní! 

Grafické vymezení v mapě: 

Návrh MPP 
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Podnět k připomínkování Metropolitního plánu pro MČ Praha 21 
 

I.    Identifikační údaje 

Jméno příjmení / 
Název  organizace 

Tomáš Vlach 

Adresa pro doručení Staroklánovická 126, 19016 Praha 

Emailová adresa vlacht@seznam.cz 

II.   Údaje o konkrétní ploše (lokalitě), na kterou je uplatněna připomínka  

Městská část Praha 21 

Katastrální území Újezd nad Lesy 

Čísla pozemků  

Případně doplňující popis lokality sever MČ Praha 21  

 

 

 

 

Obsah připomínky/ popis místa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Žádám zrušení připomínky č. 15 v dokumentu "2018_06_26 Zásadní připomínky 
MČP21 k MPP_FINAL_17.pdf" MČ P21. 
Odůvodnění: parkoviště P+R v této lokalitě zvýší již nyní nadměrnou dopravní 
zátěž v Újezdě n. L. i Klánovickích a nevyřeší poptávku po parkovacích místech v 
okolí nádraží, která mnohonásobně převyšuje kapacitní možnosti této oblasti. 
Řešením je pouze podopra MHD, cyklistiky a budování P+R parkovišť v 
oblastech, kde příjezd k nim nebude veden centry obcí a bude dostatečně 
kapacitní - t.j. ve Středočeském kraji, odkud pochází i většina uživatelů 
stávajících parkovacích míst v okolí nádraží Praha Klánovice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Grafická příloha není podmínkou  (v případě potřeby předat na druhém listu, případně v samostatné příloze ) 

 

V Praze dne  29.6.2018……….. 

 

 

… 

…………………………… 
podpis 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: Ing. arch. Petr Kučera, bytem Ctiněveská 1789, Praha 21, email: 

kucerpe@gmail.com 

_________________________________________________________________ 

 

PŘIPOMÍNKA č. 19 

Název: „Ulice čtvrťové úrovně“ 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: ulice lokalitní úrovně 

Úkon: vymezení hlavních ulic jako „ulice čtvrťové úrovně“, požadavek na vytvoření 

plnohodnotného veřejného prostranství a zpracování urbanistické studie.   

Text: ulice Starokolínská, Staroklánovická, Staroújezdská a Novosibřinská představují hlavní 

historické rozvojové osy obce a zároveň spojnice s okolními obcemi s živým obchodním 

parterem. Proto by měly být v Metropolitním plánu vyznačeny jako „ulice čtvrťové úrovně“ a 

ne pouze „ulice lokalitní úrovně“. Spolu s požadavkem na zpracování urbanistické studie tak 

bude zajištěna jejich postupná revitalizace s ohledem na zvýšení jejich kvality coby veřejných 

prostranství a nejen komunikačních průtahů, kterými jsou nyní.  

MČ požaduje zpracování urbanistické studie. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  



 

POZNÁMKA AUTORA: Připomínka se „dubluje“ s připomínkou č. 12, která požaduje vymezení 

„Hlavní třídy“ Starokolínské a Novosibřinské. Tuto připomínku však považuji za 

nedostatečnou, protože se soustředí pouze na hlavní ulici, opomíjí propojení s Klánovicemi a 

Koloději a navíc používá podle mého názoru nesprávnou terminologii, která neodpovídá 

duchu principu vymezení hierarchie veřejných prostranství dle Metropolitního plánu.   

 

PŘIPOMÍNKA č. 20 

Název: „Hlavní cyklotrasa“ 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

Úkon: vymezení „významné cyklotrasy (návrh)“ v ulicích Staroújezdská a Staroklánovická   

Text: Hlavní cyklotrasa č. 8100, spojující Koloděje, Újezd nad Lesy a Klánovice není 

v Metropolitním plánu vyznačena, přestože je vedena v oficiálním seznamu hlavních 

pražkých cyklostezek. Její vyznačení je nutné s ohledem na zamýšlenou revitalizaci ulic 

Staroújezdská a Staroklánovická a požadavek zpracování urbanistické studie těchto ulic.   

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

 

Grafické znázornění:  



 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: PhDr Marta Bušková, Staroklánovická 157, 19016 Praha, buskovam@yahoo.com 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 21 

Název: „Zrušení připomínky č.15 - P+R - Nádraží Klánovice”“ 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: sever MČ Praha 21  

 

Úkon: Žádám zrušení připomínky č. 15 v dokumentu "2018_06_26 Zásadní připomínky MČP21 k 

MPP_FINAL_17.pdf" MČ P21. 

 

Odůvodnění: parkoviště P+R v této lokalitě zvýší již nyní nadměrnou dopravní zátěž v Újezdě n. L. i 

Klánovicích a nevyřeší poptávku po parkovacích místech v okolí nádraží, která mnohonásobně 

převyšuje kapacitní možnosti této oblasti. Řešením je pouze podpora MHD, cyklistiky a budování P+R 

parkovišť v oblastech, kde příjezd k nim nebude veden centry obcí a bude dostatečně kapacitní - t.j. ve 

Středočeském kraji, odkud pochází i většina uživatelů stávajících parkovacích míst v okolí nádraží 

Praha Klánovice. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: Ing. David Bušek, Staroklánovická 157, 19016 Praha, busekd1@fel.cvut.cz 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 22 

Název: „Zrušení připomínky č.15 - P+R - Nádraží Klánovice”“ 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: sever MČ Praha 21  

 

Úkon: Žádost o zrušení připomínky č. 15 v dokumentu "2018_06_26 Zásadní připomínky MČP21 k 

MPP_FINAL_17.pdf" MČ P21. 

 

Odůvodnění: ačkoli není hojné parkování aut v ulici Staroklánovická příjemné, domnívám se, že 

substituce zelené plochy za parkoviště v okolí Klánovického nádraží zbytečně zvýšíí již nyní nadměrnou 

dopravní zátěž v Újezdě n. Lesy (i Klánovic). Osobně preferuji podporu veřejné dopravy (MHD) a větší 

využívání již existujících P+R parkovišť (např. vedle vlakové zastávky Praha Běchovice) oproti 

individuální automobilové dopravě. Navíc by časem, vzhledem k budovanému obchvatu Prahy, 

částečně ztratilo parkoviště u Klánovického nádraží, smysl.  

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: Jan Eibich ml., Starokolínská 144, jan.eibich(zavináč)seznam.cz 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 23 

Název: „Zachování části lesa mezi ulicí Polesnou a Čentickou” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: Les naproti ZŠ Masarykova 2 .stupeń 

 

Úkon: Zachování části lesa mezi ulicí Polesnou a Čentickou. /naproti ZŠ Masarykova 

2.stupeň/. 

 

Odůvodnění:  

Chtěl bych, aby MČ Praha 21 podala zásadní připomínky pro zachování části lesa mezi ulicí 

Polesnou a Čentickou./naproti ZŠ Masarykova 2.stupeň/ 

V návrhu MHMP Metropolitní plán je tato plocha vedena jako transformační pro rekreační 

využití.  

Chtěl bych, aby MČ Praha 21 podala zásadní připomínku, aby tato plocha zůstala i nadále jako 

nezastavitelná plocha součásti „Klánovického“ lesa. 

Lesní plocha slouží sama o sobě jako rekreace a definování zastavění k rekreaci by mohlo tuto 

lesní plochu degradovat. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: David Štědrý, Starokolínská 136, stedrydavid@gmail.com  

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 24 

Název: „Les mezi Čentickou a Polesnou-naproti ZŠ Masarykova - 2 .stupeń - nezastavitelná 

plocha a jako součást lesa ” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: Les mezi Čentickou a Polesnou-naproti ZŠ Masarykova - 2 .stupeń 

 

Úkon: Les mezi Čentickou a Polesnou-naproti ZŠ Masarykova - 2 .stupeń – zachovat 

nezastavitelná plocha a jako součást lesa 

 

Odůvodnění:  

Rád bych, aby se MČ Praha 21 zabývala podáním zásadní připomínky pro zachování části lesa 

mezi ulicemi Polesná a Čentická /naproti je 2.stupeň ZŠ Masarykova/ 

V návrhu MHMP MPP je tato plocha uvedena jako transformační plocha pro rekreační využití.  

Chtěl bych, aby MČ Praha 21 podala zásadní připomínku, ve které by tato plocha zůstala i 

nadále jako nezastavitelná a jako součást lesa. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: Zpracoval: Mgr. Michal Bušek, Újezd nad Lesy 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 25 

Název: „Vypuštění navrhované připomínky č. 15 Městské části Praha 21 k Metropolitnímu 

plánu Prahy ” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha: sever MČ Praha 21  

 

Úkon: Podnět k vypuštění navrhované připomínky č. 15 Městské části Praha 21 k Metropolitnímu 

plánu Prahy (připomínka č. 15 v dokumentu "2018_06_26 Zásadní připomínky MČP21 k 

MPP_FINAL_17.pdf" MČ P21). 

 

Odůvodnění: Navrhovanou změnu územního plánu spočívající v umožnění vybudování parkoviště či 

dokonce parkovacího domu na jižní (újezdské) straně nádraží Praha - Klánovice za cenu vymýcení 

přírodně cenné části Klánovického lesa je třeba zásadně odmítnout. Takto razantní a nevratný zásah 

by nepochybně vážně ohrozil povahu této lokality jako jedné z posledních klidových zón hl. m. Prahy 

se zachovalým vzrostlým původním lesem, který představuje vzácné přírodní dědictví nejen pro místní 

občany, ale láká i návštěvníky z širokého okolí. 

Jakkoli dopravní situace v okolí Klánovického nádraží a Újezdě nad Lesy jako takovém není 

jednoduchá, nelze od navýšení parkovací kapacity očekávat její zlepšení, ba právě naopak. 

Jednodušší parkování by do Újezda v důsledku přivedlo větší množství aut na úkor újezdských (a 

klánovických) občanů. Řešení je třeba hledat v posílení veřejné dopravy (MHD) a větším využití již 

existujících P+R parkovišť (např. u nádraží Praha-Běchovice). Po plánovaném dokončení stavby 

obchvatu Prahy lze také očekávat změnu dopravních toků, v jejímž důsledku by se mohla plánovaná 

stavba parkoviště u Klánovického nádraží ukázat zbytečnou. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 26 

Název: „Obecné připomínky ovlivňující rozvoj MČ P21 – č.1” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Zpřesnění, zvýšení čitelnosti a srozumitelnosti definic používaných v návrhu 

Metropolitního plánu Prahy (dále jen “MPP”), jejich centralizace ve výrokové části MPP (ne v 

podzákonných předpisech) 

Zdůvodnění: Územní plán by měl být srozumitelný pro běžného čtenáře. Současný plán je v části 

využití území definován přesně omezenou plochou a textovým popisem pro hlavní, doplňkové a 

výjimečné přípustné využití. Tím je pro většinu čtenářů přehledný a “čitelný”. Nový návrh MPP bohužel 

odkazuje na řadu pojmů, které jsou definovány jiným předpisem (Pražské stavební předpisy), které 

jsou navíc schvalovány na úrovni rady hl. m. Prahy a pro jeho detailní pochopení je nutné 

“dohledávat” přesnou definici v tomto dokumentu. Taková provázanost může být užitečná pro budoucí 

zpřesňování pouze na úrovni dokumentu schvalovaný samosprávou obce, nicméně se toto oddělení 

podílí na menší čitelnosti až nejednoznačnosti v pochopení. Na menší čitelnosti se podílí i pojmy 

zastavěného, zastavitelného, nezastavitelného a nezastavěného území. Jejich právní výklad 

neodpovídá srozumitelnému a jednoduchému vnímání samotných pojmů. Čitelnosti nepomáhá ani 

řada výjimek, které se často řetězí a původní význam diametrálně mění. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 27 

Název: „Obecné připomínky ovlivňující rozvoj MČ P21 – č.2” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Zpřesnění a konkrétní vymezení ploch veřejné vybavenosti, zejména v rozvojových a 

transformačních plochách 

Zdůvodnění: V návrhu MPP jsou plochy občanské vybavenosti označené pouze grafickou značkou a v 

rozvojových a transformačních území je ponechána tato regulace pouze na dohodě vlastníků. 

Obávám se na mnohých konkrétních případech, že k dohodám vlastníků nedojde a občanská 

vybavenost území bude ponechána na investorovi, který přijde na stavební úřad poslední. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné občanskou vybavenost řešit jiným způsobem. Diskutabilní je rovněž výjimka v 

čl. 145, odst.(2) a 146, odst. (1), kdy je možné v plochách a lokalitách veřejné vybavenosti umožněno 

umístit i jiné budovy za podmínky, že neomezují lokality (plochy) pro konkrétní veřejnou vybavenost. 

Tato podmínka je však v čase velmi nekonkrétní a může být zneužívána. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 28 

Název: „Obecné připomínky ovlivňující rozvoj MČ P21 – č.3” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Požadavek úpravu výškové regulace 

Zdůvodnění: Návrh MPP umožňuje např. zvýšit počet nadzemních podlaží pro budovy podél 

metropolitních a čtvrťových tříd a metropolitních a čtvrťových náměstí o jedno podlaží. 

Ačkoliv to může mít v konkrétních lokalitách důvod, v řadě lokalit tento důvod je zbytečným 

“virem”. Rovněž by se měla oblast výškové regulace zpřesnit o patra v šikmých střechách, 

které mohou regulaci obcházet. Výšková regulace rovněž není jednoznačná a měla by být 

lépe parametrizovaná. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 29 

Název: „Obecné připomínky ovlivňující rozvoj MČ P21 – č.4” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Požadavek na doplnění a zpřesnění významných záměrů pro cyklistickou dopravu a 

jejich označení za veřejně prospěšné stavby 

 

Zdůvodnění: Hlavním cílem Strategického plánu Prahy je například zvýšit do roku 2030 podíl 

pěší cyklistické a veřejné dopravy nad 70%. Velká část staveb pro veřejnou dopravu (zejména 

tramvajové trati a vysokorychlostní železnice) je navržena pouze v územní rezervě, tedy k 

realizaci po horizontu platností plánu, a nemá deklarovanou veřejnou prospěšnost. Požaduji 

stavby pro cyklistickou dopravu a část staveb pro veřejnou dopravu definovat jako veřejně 

prospěšné stavby. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 30 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.1” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Důsledně označit místa občanské vybavenosti (alespoň bodem – konkrétně budova 

Ideal Lux) 

 

Zdůvodnění: Zdravotní středisko na Rohožníku je označeno jako občanská vybavenost. Stejně 

by tak měla být označena lokalita budovy bývalého areálu Ideal Lux, kam chce MČ P21 

zdravotní středisko přestěhovat. Měla by být provedena důsledná revize takto označených 

míst (školy, školky, apod.) 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 31 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.2” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Požadavek na stanovení jediné výškové hladiny 2 v celé lokalitě 378 Újezd nad Lesy a 

v části lokality 379 Klánovice v katastrální části Újezd nad lesy, v některých odůvodněných 

výjimečných případech pak výškovou hladinu 3 

 

Zdůvodnění: V oblastech, kde je výšková regulace vyšší než 2 bude docházet změnou 

parcelace nebo dostavováním proluk k přetěžování území tím, že investoři využijí maximum 

možného. Oblast ÚNL je kromě sídliště Rohožník typ zahradního města a MČ dlouhodobě 

hájí výškovou regulaci v podobě 2 NP. Výjimka může být uplatněna např. pro budovy 

občanské vybavenosti (příklad Ideal Lux), ale ne v prolukách jednotně vypadající zástavby. 

Výšková hladina 2 by měla být definována i na sídlišti Rohožník, neboť není předpoklad změn 

výškových hladin současných panelových domů, ale nová potenciální zástavba by mohla 

přetěžovat občankou, technickou i dopravní infrastrukturu sídliště. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 

 



NÁVRH DOPLŇUJÍCÍCH PŘIPOMÍNEK ZA MČ PRAHA 21  

K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 

_________________________________________________________________ 

PŘIPOMÍNKA č. 32 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.3” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Úprava hranic lokality 413/378/2061 

 

Zdůvodnění: Oblast je definována jako rozvojová plocha (mezi ulicemi Čenovická, 

Čekanovská, a dále k lesu) a její severní část obsahuje již zastavěné stabilizované území. 

Nutná oprava hranic, vynechat plochu severně od ulice Čekanovská. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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K METROPOLITNÍMU PLÁNU HL. M. PRAHY 

Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 
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PŘIPOMÍNKA č. 33 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.4” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Úprava využití lokality 414/378/5003 - ze zastavitelného rozvojového území na 

nezastavitelnou přírodní lokalitu 

 

Zdůvodnění: Oblast se nachází v jižní části Klánovického lesa v protažení ulice Čankovská. 

Lokalita je jedna z mála přírodních a původních lokalit Újezda nad lesy – louka přecházející v 

les, která umožňuje přirozený vstup do lesa pro široké okolí a již dnes splňuje požadavky na 

rekreaci v občanů v blízkém okolí. Správnou volbou a úpravou území lze realizovat další 

funkce rekreačního využití území. Vymezení této plochy jako nezastavitelné přírodní lokality 

tato oblast získá větší ochranu v podobě přírodě blízké rekreace. Stejně tak jako v 

produkčním a chráněném lese mohou vznikat mlatové cesty, odpočinková místa, informační 

cedule, většímu využití a rozvoji tohoto území dostačuje zatřídění této lokality jako přírodní 

lokalita (na úrovni a se stupněm ochrany jako les). 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 
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Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 
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PŘIPOMÍNKA č. 34 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.5” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Úprava výškové regulace v části lokality 413/378/2403 

 

Zdůvodnění: Tato lokalita je v její jižní části dlouhodobě plánovaná pro výstavbu 

římskokatolického kostela. Navrhuji tedy výškovou regulaci stupně 4 (stejná výška jako 

sousedící škola). V severní části lokality pak ponechat výškovou regulaci stupně 2. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 
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PŘIPOMÍNKA č. 35 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.6” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Úprava hranice zastavěného a zastavitelného území v oblasti hranice lesa s 

fotbalovým hřištěm s umělým povrchem na Blatově - lokalita 413/378/2020 

 

Zdůvodnění: V rozporu s platným územním plánem bylo vystavěno fotbalové cvičné hřiště s 

umělým povrchem. Navrhuji přiznat skutečný stav a hranice upravit tak, aby hřiště bylo v 

souladu s budoucím územním plánem. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  

Grafické znázornění:  není 
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Zpracoval: RNDr. Pavel Roušar, zastupitel 
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PŘIPOMÍNKA č. 36 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.7” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Vyznačit pěší (resp. silniční) propojení mezi ulicemi Čenovická a a Čekanovská v 

lokalitě 413/378/2061 a nebo po místní komunikaci východně od této lokality 

 

Zdůvodnění: V této oblasti je porušen severojižní klad místních komunikací a tato oblast se 

stává neprostupnou. Požadavek minimálně na pěší propojení je legitimní, protože soukromá 

komunikace východně od této lokality je z obou stran vybavena závorou, na severní straně 

nepropustnou i pro pěší. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 37 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.8” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Úprava využití lokality 414/378/5005 - ze zastavitelného rozvojového území na 

nezastavitelné přírodní lokalitu 

 

Zdůvodnění: Oblast je lesní pozemek, součást Klánovického lesa. Ačkoliv je tato lokalita 

zatížena značným provozem dětí z nedaleké školy, zachovává si svůj přírodní charakter. Její 

využití může nadále sloužit jako lesní rekreační oblast. Přeřazení této lokality do rozvojové 

oblasti určené k rekreaci může trvale tuto oblast zničit. Proto navrhuji přeřadit do kategorie 

nezastavitelného přírodního území s vyšším stupněm ochrany lesa a způsob rekreačního 

využití této lokality přizpůsobit možnostem tohoto území 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 38 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.9” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Změnit výškovou regulaci plochy 414/378/5005 

 

Zdůvodnění: Oblast je původně část Klánovického lesa a výšková regulace stupně 3 je v této 

části Újezda nad Lesy zcela nesmyslná. Dle Připomínky č. 8 navrhuji přeřadit do 

nezastavitelného území s přírodním využitím. Navrhuji jako ochranu lesních porostů 

definovat výškovou regulaci na hodnotě 0. 

 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 39 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.10” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Nesouhlas s připomínkou MČ Praha 21 č. 13 – rozšíření parkovacích ploch u nádraží 

Praha – Klánovice 624/379/1132 – náhrada za Vymezení lokality Klánovického nádraží dle čl. 

159 jako oblast pro zpracování ÚPčP 

Zdůvodnění: Rozšíření parkovacích ploch podél jižní části nástupiště, stejně tak umístění 

značky parkoviště na obou stranách železnice nic neřeší a je zcela nekoncepční. Hlavním 

způsobem přepravy cestujících k nádraží musí být autobusová místní doprava a připomínka 

městské části toto neřeší výrazné a potřebné navýšení kapacity pro přepravu místních 

obyvatel. Na základě studie by měly být stanoveny nejprve počty možných parkovacích míst 

a jejich umístění, ale i jejich zatřídění (krátkodobé stání, stání pro invalidy, …) a zejména 

prostory využitelné pro možné rozšíření autobusové přepravy cestujících k nádraží. Dle mého 

názoru musí vzniknout studie mnohem širší oblasti, než je jižní strana nástupiště, tuto studii 

projednat (v souladu a ve spolupráci s MČ Praha - Klánovice), vyhodnotit vliv na životní 

prostředí a na základě této studie stanovit oblasti pro změnu územního plánu – kde již bude 

realizováno konkrétní řešení. Z tohoto důvodu navrhuji pro tuto lokalitu využít institut 

lokálních územních plánů, pro kterou nejprve bude zpracována a projednána studie. V dané 

lokalitě musí být v rámci studie řešena blízkost chráněné oblasti lesa a jeho ochranného 

pásma, přístupové cesty správců lesa do produkčního lesa a svoz dřeva po komunikaci podél 

trati, kterou Lesy ČR využívají, cyklotrasy a pohyby pěších turistů. Navrhuji tedy nahradit 

konkrétní oblast ploch pro parkování požadavkem na vymezení širší plochy dotčeného území 

(po obou stranách nádraží), ve které bychom požadovali (1) zpracování studie a (2) 

podrobnější stanovení územního plánu. Studie může být zpracovávána souběžně s 

připomínkami, takže nemusí dojít ke zpoždění. Domnívám se, že pouze tímto způsobem 

může vzniknout relevantní studie a její výsledky se následně mohou řádně promítnout do 

návrhu úpravy území. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 40 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.11” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Nedostatečná ochrana nezastavitelné přírodní lokality 

Zdůvodnění: Článek 66 odst. (2) naprosto nedostatečně ochraňuje nezastavitelnou přírodní 

lokalitu, když v definici přípustných staveb umožňuje výstavbu všech dopravní a technickou 

infrastrukturu a veškeré stavby zvyšující cestovní ruch a zlepšují podmínky využití území pro 

účely rekreace. Tato definice je natolik široká, aby chránila přírodní hodnoty (v našem 

katastru oblast Klánovického lesa). Požaduji zpřesnit a omezit definici přípustných staveb. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 41 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.12” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Požadavek na navržení základní kompozice veřejných prostranství, funkční a 

prostorové uspořádání ve všech transformačních a rozvojových území v MČ Praha 21 

 

Zdůvodnění: S ohledem na neexistující regulační plány těchto lokalit, neexistenci 

komunikačních propojení s vazbou na okolí doporučuji požadovat, aby všechna 

transformační a rozvojová území byla dopracována na úroveň definování veřejných 

prostranství a komunikačních propojení. Tím se velmi odbřemení stavebnímu úřadu a kvalita 

veřejných prostranství bude garantována na úrovni zpracovatele MP 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 42 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.13” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Kompenzační opatření kolem přeložky I/12 zařadit jako veřejně prospěšné stavby dle 

článku 150-154 a zařazení realizace této stavby do priorit města 

 

Zdůvodnění: Na základě deklarace vedení hl. m. Prahy pomoci městským částem 

minimalizovat budoucí zatížení dopravních celoměstsky významných staveb (stavba 511 a 

I/12) vznikla studie kompenzačních opatření nad rámec původních opatření. Stavba jako 

taková má status veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění za účelem její stavby. 

Rozšiřující kompenzační opatření však tento status nemají. Realizace tohoto projektu, který 

závisí na výkupu pozemků od stovek vlastníků by byl bez tohoto opatření nereálný. Požaduji 

zařadit tyto kompenzační opatření jako veřejně prospěšné stavby a umístit tuto stavbu do 

priorit města (společně se stavbou 511 a I/12 jako nedílnou součást obou staveb). 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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PŘIPOMÍNKA č. 43 

Název: „Konkrétní připomínky v území katastrální části MČ P21 – č.14” 

Území: MČ Praha 21 

Plocha:  

 

Úkon: Definování územní rezervy pro zařízení a dobudování dešťové kanalizace 

 

Zdůvodnění Újezd nad Lesy nemá ve velké části zastavěného území vybudovanou oddílnou 

kanalizaci, rekonstrukce byla v minulosti provedena nevhodně jako jednotná kanalizace. 

Požaduji v rámci MPP zapracovat do výkresu infrastruktury dešťovou kanalizaci z území, ve 

kterých doposud dochází k odvodu dešťové vody jednotnou kanalizací pryč z daného území. 

 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 21 za zásadní!  
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