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Předložená studie zejména v analytické části obsahuje mnoho všeobecných a odborných 

informací o stávajícím stavu řešeného území studií, o akcích v různém stupni rozpracování a řešení 
(od návrhu až po povolení podle stavebního zákona, úpravy ÚP), zahrnuje i údaje o vlastnických 

vztazích. V tomto je možné studii hodnotit kladně, jako přínosnou.  

Za nejdůležitější kapitolu lze považovat kap. 15. (A) Limity území, shrnutí problémů, 
vlastnosti a potenciálu. Studie jednotlivé problémy řešeného území zařazuje do následujících okruhů 1 
až 9. 

1) Koncepční problémy – písmeno „P“ 

2) Urbanistické závady – písmeno „U“ 

3) Dopravní závady – písmeno „D“ 

4) Technická infrastruktura a limity území – písmeno „T“ 

5) Hygienické závady – Písmeno „H“ 

6) Ostatní závady – písmeno „O“ 

7) Závady veřejného prostoru – písmeno „V“ 

8) Krajinářské závady – písmeno „Z“ 

9) Střety – písmeno „S“ 

Souhlasit lze s okruhy 3 až 9, zejména s okruhy 3, 4, 5, které představují limity rozvoje a 

využití řešeného území. Koncepční problémy a urbanistické závady, tj. problémové okruhy 1 a 2 by 

měly z těchto limitů vycházet, bohužel nevycházejí. Nelze proto souhlasit s úvodním textem kapitoly 

15: 

 „V rámci rozpracování analýzy zadané územní studie byl jako zásadní problém území 

vyhodnocen rozpor jeho vysokého rozvojového potenciálu jak pro celek Jižního města, tak v rámci 
celopražského rozvoje s nedostatky platného Územního plánu s. ú. Hl. m. Prahy, který omezením míry 
výstavby nedovoluje plnohodnotné dotvoření místa tak, aby plnilo již dříve zamýšlenou funkci 
městského společenského centra. Z tohoto důvodu byla zadána k variantě A ještě varianta B, která 
navrhuje změnu územního plánu a doplňuje zástavbu tak, aby její hustota zaručovala vznik 
polyfunkčního jádra oblasti. Varianta A a varianta B jsou navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly 
a varianta A mohla bezkolizně sloužit pro rozhodování v území do té doby, než by byly provedeny 
patřičné změny v platném územním plánu hl. m. Prahy na podkladě varianty B“.  



Zvyšovat intenzitu zástavby bez zásadního vyřešení problémových okruhů je nezodpovědné a 
nepodložené a neprofesionální.  Problémové okruhy 3 až 9 uvedené vylučují. „Problémové okruhy“ 

lze řešit i bez navrhovaného zvýšení intenzity hustoty zástavby, která naopak přivede do území, již 

silně zatíženého, další zatížení. Je v rozporu se zadáním (žádostí) žadatele MČ Praha 11.  

Vyhodnocený „rozpor“ není ve studii doložen. Omezení míry využití území podle platného 

UP lze považovat za dané a tím opodstatněné. S variantou B, se zvyšováním intenzity zástavby nelze 
zásadně souhlasit, zástavba v intenzitě navrhované platným ÚP není vyřešena. Bohužel určujícím pro 
studii nejsou limity území, problémové okruhy 3 až 9, ale jen intenzita zástavby, její  čistě účelové 
navyšování. Variantu B je proto třeba odmítnout. Není ani v souladu s žádostí na pořízení studie MČ 
Praha 11. 

Uvedené „problémové“ okruhy nelze považovat za úplné:  

Hygienické závady se soustředí jen na hluk, zcela je opomenuta emisní i imisní zátěž ovzduší 
řešeného území, překračování limitů.  

Technická infrastruktura, opomenuto je odvodnění území. Jedná se o území převážně 
nezastavěné. V důsledku vysoké zastavěnosti a nárůstu zpevněných ploch dojde k podstatné změně 
odtokových poměrů území a podstatnému ovlivnění vodního režimu krajiny. V návrhové části je 

navrhováno konvenční řešení přes regulovaný odtok. Voda nakonec z území oteče. Vzhledem ke 

klimatické změně a obecně nedostatku vody, sucha, efektu města jako tepelného ostrova je 

navrhovaný způsob překonaný. Je třeba navrhnout opatření na zadržení vody v území, podpořit 
decentrální systém hospodaření s dešťovou vodou. Pominuto bylo využití šedých vod, šetřící vodu 
pitnou. Zcela chybí výpočty a odhady bilance dešťových vod. Není doložen odtok dešťových vod 
z území stávající stav a v době realizace zástavby. Je třeba řešit již v úrovni územního plánování, 

v rámci předmětné studie komplexně z hlediska širších vztahů a ne až v rámci jednotlivých územních 

řízení.  

Nelze opomenout zásahy do podzemní vody v důsledku staveb podzemních pater zástavby a 
následné ovlivnění hladiny podzemní vody v řešeném území i v okolním okolí řešeného území. 
Hladina spodní vody může být dále ovlivněna odvodněním (drenováním) staveb. 

Technická infrastruktura, opomenuta je nedostatečná kapacita pitné vody pro lokalitu Opatov, 

nezbytnost zásobení přes navrhované posílení vodovodu Starochodovská U Dubu. Jedná se o stavbu 
vyvolanou a ležící zcela mimo řešené území s dopady na okolí i na vlastnické vztahy.  Neřešeno a není 
ani uvedeno v problémových okruzích T. 

 

Další připomínky: 

Ochrana stávající zeleně a ochrany ploch zeleně pro výsadbu s ohledem na zachování vodního 

režimu příznivého pro rozvoj a růst dřevin. Zadržení dešťových vod pro zálivku, chybí výpočty 
bilance potřeby vody na zavlažování i bilance srážek. Dřeviny plní společenské funkce ve smyslu 
podle § 1  vyhl. č. 189/2013 Sb. Mají příznivý vliv na urbanizované plochy, pohodu bydlení i rekreaci. 

Zelené plochy, Kunratický les, Milíčovský les, lesopark u Hostivařské nádrže leží mimo řešené území 
a na jiných katastrálních území než je Praha 11 (Chodov, Háje). I tato území mají svoji kapacitu a 

nelze na ně odkazovat. Chráněná území jsou citelně negativně poznamenávána nadměrnou rekreací. 

V případě kácení a odstranění dřevin chybí vytipování ploch pro náhradní výsadbu, na území řešené 
studií.  



Kruhová křižovatka Litochlebské náměstí, plocha izolační zeleně uvnitř, rozsáhlé území, které 

vůbec neplní funkci veřejného prostoru. Je třeba ve studii doplnit a dořešit. Využití pro zeleň 
limitováno „ochranným pásmem“ komunikací a rozhledovým úhlem, priorita bezpečnost provozu. 
Realizace zeleně omezena, omezena průchodnost území. 

Zástavba Litochlebské náměstí, mezi ulicí Turkova a Ke Stáčírně, nemá vyřešenu dopravní 
obsluhu a dopravní napojení. Zásadní nesouhlas s napojením území přes ulici Valentova, již mimo 
řešené území studie. Valentova ulice je obslužná komunikace pro stávající zástavbu. 

Hviezdoslavova ulice, návrh zástavby podél ulice a  podél stávající bytové zástavby, znamená 

omezení parkovacích míst pro stávající rezidenty. Argumentace odstínění hluku, zástupné, hluk je i od 
kruhové křižovatky a ulice Ke Stáčírně. Dojde k omezení oslunění lokality. Nová zástavba je z jižní 
strany stávajících panelových domů.  

P+R u Chilské ulice, situování je nevhodné do zástavby městského jádra.    

Etapizace kap. 9, návrhová část A. Kapitola obsahuje obecné informace k etapizaci s odkazem 

na naplnění stávajícího územního plánu, bez bližšího rozboru a ohledů na problémové okruhy 

analytické části, které zásadním způsobem ovlivňuji možnosti zastavění území. Etapizace neobsahuje 
bližší specifikaci možnosti zastavování území ani koordinaci veřejných zájmů se soukromými. Co je 

třeba řešit prioritně, co v návaznostech.  Studie nebude plnit funkci objektivního podkladu pro územní 

rozhodování. Místo komplexního řešení celého území, budou stavby řešeny jednotlivými územními 

řízeními, tzv. salámovou metodou.  V tomto studie zcela selhala. Studie ukazuje problémy, ale tyto 

problémy konkrétně, konkrétními opatřeními, neřeší.  Neprověřuje ani neposuzuje možná řešení 
problémů. Není patrné, jak stavebníci (investoři) budou naplňovat šetrnost k sousedství a ochranu 

životního prostředí (§ 152 stavebního zákona). 

Územní studie nenaplňuje dikci ustanovení § 30 stavebního zákona, podle kterého územní 

studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo 
rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního 
systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a 
uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Problémová je i vymahatelnost a aplikace územní 

studie v praxi.  

Prostorové uspořádání staveb, vymezení stavebních bloků v řešeném území v územní studii 

odpovídá spíše náplni regulačního plánu než studii, jak výše uvedeno. Podle § 61 stavebního zákona 

regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a 
prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření 
příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití 
pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně 
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Bohužel zpracování regulačního plánu bylo 
pořizovatelem odmítnuto. 

Na základě výše uvedeného je nezbytné studii zásadně dopracovat, ve smyslu ustanovení § 30 

stavebního zákona, aby mohla být podkladem pro objektivní rozhodování státní správy i samosprávy 

ve variantě A, a dále i pro stavebníky investory, pro obyvatele MČ Prahy 11.  Dořešit je třeba přímé a 
nepřímé dopady vyvolané rozvojem lokality Opatov - Na Jelenách na území mimo řešené územní 

studií. Navyšování intenzity zástavby je neopodstatněné, nelze souhlasit s variantou B. Studie má 

přínos ve shromáždění údajů o řešeném území do jednoho místa, souboru.    



 

Dále je třeba konstatovat, že nevhodně a velmi necitlivě byla stanovena doba k projednání 

studie od 19. 11. 2018 do 7. 1. 2019. Jedná se předvánoční a vánoční období, dobu adventu, období 

dovolených, kdy se čas tráví s rodinou a nejbližšími. Není jasné, proč byl tento termín stanoven a 
vybrán. Studie nepodléhá žádnému řízení vyplývajícímu z právní úpravy.  Nabízí se, že není zájmem 
pořizovatele, aby se veřejnost, ale i samospráva a státní správa, se seznámila s takovýmto závažným 
„rozvojovým“ dokumentem.  

Studie nebyla vůbec projednána v zastupitelstvu MČ Praha 11, ve výborech zastupitelstva ani 
na komisích rady MČ Praha 11. Pro mě, jako zastupitelku MČ 11, bylo časově velmi obtížné 
odpovědně se s rozsáhlým materiálem seznámit, pracovat a spolupracovat s ostatními subjekty včetně 
veřejnosti. Spolupráci mezi Magistrátem a MČ Praha 11 si lze představit na lepší úrovni. 

 

S pozdravem 

 

RNDr. Kateřina Zelenková, 5.5.1960 

Medkova 572/1, Praha 4, Chodov, 149 00 

Obyvatelka MČ Prahy 11 a zastupitelka MČ Praha 11, za Hnutí pro Prahu 11 


