
Ú  Z E M N Í  P L Á  N   P R A H Y 
K O N C E P T     -  1. Č  T E N Í

Předvádějící
Poznámky prezentace
Úvod – obsah plánu a „návod k použití“ 
Základní údaje
Územní plán hlavního města Prahy – koncept je zpracován podle:
Zákon č. 183/2006 Sb. Ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších úprav a souvisejících vyhlášek
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007
Zadání schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008. 
Řešené území
Rozloha:	496,1 km2
Počet trvale bydlících obyvatel v řešeném území k 31. 12. 2007:		1 212 000 osob
V běžném dni se v hlavním městě pohybuje kolem 1,6 milionu osob.
Hustota zalidnění:							2 444 obyvatel na km2		
Údaje o demografickém vývoji hl. m. Prahy jsou podrobně uvedeny v Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Koncept územního plánu hl. m. Prahy vychází z následujícího předpokladu:
V roce 2020, za předpokladu stabilní demografické situace a migračního salda, zlepšování životní úrovně obyvatel a zachování úrovně bytové výstavby, by celkový počet obyvatel hl. m. Prahy měl dosáhnout 1,3 milionu osob.



Programové
 

prohlášení
 Rady hlavního města Prahy pro volební

 
období

 
2006–2010

Hlavním úkolem v oblasti územního plánování
 

je 

připravit
 

nový návrh Územního plánu 
Prahy

Praha –
 

město pro život

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zastupitelstvo rozhodlo 31.5.2007 Usnesením č. 7/1, že pořídí pro Prahu nový územní plán ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. s termínem projednání návrhu do konce roku 2010. 
Citát ze Zadání: V souladu s programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy, kterým bylo stanoveno v termínu do 31. 12. 2009 připravit nový návrh Územního plánu sídelního útvaru HMP, jsou Zadáním zahájeny práce na územním plánu hlavního města Prahy s cílem naplnění vize rozvoje Prahy jako města mezinárodně uznávaného, ekonomicky prosperujícího a úspěšného. Města bezpečného a přívětivého, města sebevědomých a zodpovědných občanů se zájmem o budoucnost své metropole a s ochotou podílet se na správě věcí veřejných. Cílem a smyslem je zajistit harmonický rozvoj Prahy v souladu s okolní přírodou, budování města rovných příležitostí, města živé současnosti, města s kvalitní a spolehlivou infrastrukturou, města s výkonnou, snadno dostupnou a vstřícnou veřejnou správou, města, které vytváří kvalitní podmínky pro vzdělání, rozvoj nových technologií a úspěšné podnikání.
�



ÚAP kraje 
Zásady územního rozvoje 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pořízení  územního plánu musí předcházet pořízení dalších dokumentů a podkladů. Především to jsou Územně analytické podklady kraje a obce a Zásady územního rozvoje kraje Praha.
Součástí dokumentací bude i projednání posouzení vlivu dokumentace na udržitelný rozvoj. 
UAP kraje již byly Zastupitelstvem přijaty, UAP obce jsou rozpracovány s termínem do 08/2008, Zásady územního rozvoje jsou odevzdané a pořizovatel je projednává. 




ZÚR 

Předvádějící
Poznámky prezentace
 Urbanistická koncepce konceptu UP
rozpracovává urbanistickou koncepci obsaženou v projednávaných ZUR hl. m. Prahy 
vychází z vývoje města a z kontinuity jeho dlouhodobého územního plánování
členění na pásma města: celoměstské centrum, kompaktní město, vnější pásmo
polycentrický rozvoj: rozšířené celoměstské centrum, centra s podílem celoměstských funkcí (Dejvice, Palmovka, Opatov, Nové Butovice)
velkokapacitní nákupní centra (Letňany, Černý Most, Štěrboholy, Chodov, Zličín)
oblasti soustředěných pracovních příležitostí
zelené klíny a zelené osy
nadmístní rozvojové oblasti
nadmístní transformační oblasti
rozvojové oblasti zeleně
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy  - urbanistická koncepce obsažená v konceptu UP vychází z projednávaných ZUR




Rozvojové
 

oblasti v nezastavěném území

Štěrboholy
 

–
 

Dolní
 Měcholupy

 
-

 
Dubeč

 
(R/1)

Barrandov –
 

Slivenec
 

(R/2)
Západní

 
Město (R/3)

Ruzyně
 

–
 

Drnovská
 

(R/4)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rozvojové oblasti v rámci územních rezerv stanovených stávajícím územním plánem a potvrzené Zásadami územního rozvoje s korekcemi, osy ve vazbě na MHD.
Rozvojové osy nadmístního významu 
Osa jih - ve vazbě na trasu D metra   (O/1)
Osa  Radlice – Západní Město – Zličín  (O/2)




Nejvýzamnější
 

transformační
 

oblasti

Letňany –
 

Avia, 
Letov

 

(T/1)
Maniny, Dolní

 
Libeň, Invalidovna -

 
(T/2)
Vysočany -

 

(T/3)
Bohdalec

 

-
 

Slatiny 
(T/4)
Nákladové

 

nádraží
 

Žižkov (T/5):
Malešicko –

 
hostivařská

 
průmyslová

 

oblast 
(T/6):
Nádraží

 

Smíchov 
(T/7):
Holešovice –

 
Bubny –Zátory

 

(T/8)
Masarykovo 
nádraží

 

(T/9)

Předvádějící
Poznámky prezentace
Preference transformačních oblastí dle Zásad územního rozvoje  před rozvojem do nezastavěného území.



H l a v n í
 

s t r a t e g i c k é
 

p r i o r i t y 
vybrané

 
teze z tematický okruhů

 
zadání

 
územního plánu

Mezinárodní
 

postavení
 

Prahy 
dbát na důslednou ochranu historického jádra města (Pražské

 

památkové

 

rezervace) 
zapsané

 

na listině

 

kulturního dědictví

 

UNESCO, mimo jiné

 

např. ochranou opticky 
exponovaných horizontů

 

a s tím souvisejícího jedinečného obrazu města,
Praha –

 

hlavní
 

město České
 

republiky 
vytvořit podmínky pro zkvalitnění

 

terminálů

 

dálkové

 

a meziregionální

 

veřejné

 

dopravy 
včetně

 

komfortních přestupních vazeb
Centrum Pražského regionu 

podpořit rozvoj a zkvalitnit systém integrované

 

příměstské

 

veřejné

 

dopravy s kolejovou 
dopravou jako páteřního prvku s kvalitními přestupními vazbami a systémem 
záchytných parkovišť, koordinovat a systémově

 

vyvažovat rozvoj  v okrajové

 

a

 

 
příměstské

 

oblasti tak, aby rozvoj jednoho území

 

nežádoucím způsobem neovlivňoval 
sousední

 

území
Praha –

 

místo pro bydlení, práci i odpočinek  
vytvořit podmínky pro ochranu stávajících hodnot urbánního prostředí

 

a jejich rozvoj 
zvyšování

 

obytného standardu města, důslednou ochranou stávajících a zakládáním 
nových veřejných prostorů, veřejné

 

zeleně

 

a míst pro krátkodobou rekreaci a 
zajištěním veřejné

 

a občanské

 

vybavenosti ve vhodné

 

docházkové

 

vzdálenosti v rámci 
rezidenčních oblastí

Předvádějící
Poznámky prezentace
V současné době je návrh Zadání územního plánu finalizován a bude předložen k rozhodnutí Zastupitelstva. Hlavní strategické priority pro nový územní plán jsou formulovány �v návrhu jeho zadání �a jsou shrnuty do následujících tématických okruhů:



Textová
 

část

CD

Výkresy

Schémata

Předvádějící
Poznámky prezentace
Koncept územního plánu – 1. čtení 
Textová část
Obsah:
Struktura textové části konceptu obsahuje všechny kapitoly požadované vyhláškou č. 500/206 Sb., příloha 7, v uspořádání odpovídajícím metodice plánu – viz tabulka v příloze.
0.0 Základní údaje (údaje o řešeném území, širší vztahy, vztah k nadřazeným dokumentům)
1.0 Koncepce krajiny 
2.0 Koncepce města (členění města, pásma a centra)
3.0 Plochy s rozdílným využitím (popis funkčního využití a regulativy)
4.0 Rozvojový potenciál (rozvojová a transformační území, územní rezervy) - pasporty
5.0 Krajinná infrastruktura (ÚSES a systém zeleně)
6.0 Dopravní infrastruktura 
7.0 Technická infrastruktura 
8.0 Ekonomická infrastruktura (etapizace)
9.0 Limity a regulativy (závazná část plánu včetně VPS a VPO)
Grafická část
Výkres základního členění 
Znázorňující zastavitelné a nezastavitelné území, zastavěné území, rozvojová a transformační území a plochy a koridory územních rezerv. 
Výkres základního členění (v. č. 1) byl pro účely projednání konceptu zpracovány v měřítku 1 : 25 000, které umožňuje posoudit koncepci rozvoje celého území hl. m. Prahy. 
Hlavní výkres 
Podkladem pro hlavní výkres konceptu územního plánu byla jednotná digitální mapa Prahy v měřítku 1 : 5 000. K projednání budou předloženy hlavní výkres (v. č. 2) a hlavní výkres – varianta (v. č. 2 V) v měřítku 1 : 10 000. 
Ostatní závazné výkresy byly z tohoto výkresu odvozeny (doprava 1 : 25 000). 
V 1. čtení je hlavní výkres doplněn výkresem dopravního systému v přehledném měřítku 1:25 000. 
Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření
Pro účely konceptu zpracován v měřítku 1 : 25 000, které umožňuje posoudit celkový průběh všech liniových VPS a VPO v rámci celé Prahy.
V návrhu budou měřítka výkresů odpovídat požadavkům stavebního zákona. 
Nejmenší zobrazovaná plocha až na výjimky je 0,5 ha.
Koncept územního plánu v textové a grafické části nerozlišuje závaznou část a odůvodnění. V textové části je uvedeno, které prvky navrhuje zpracovatel jako závazné. Ty jsou shrnuty v kapitole „Limity a regulativy“. 
Limity, shrnuté v Územně analytických podkladech obce, nejsou v konceptu citovány. Uvádí se odkazem. Pro potřeby projednání bude výkres limitů tvořit přílohu odůvodnění konceptu. 
Schémata: Systém zeleně, ÚSES, Veřejná doprava, Komunikační síť, Potenciál území a etapizace, a Rozmístění variantních řešení. 



Výkres základního členění

Předvádějící
Poznámky prezentace
Členění území podle významu z hlediska rozvoje
	zastavitelné plochy
	nezastavitelné plochy
	hranice zastavěného území 
	rozvojová území
	rozvojová území krajinná (určená pro zeleň)
	transformační
	územní rezervy
	etapy
	plochy, kde změny jejich využití prověří územní studie (celkem je navrženo 19 studií)

Rozvojová území jsou území, kde je navrženo nové využití v dosud nezastavěném území pro některou z ploch s rozdílným využitím podle legendy územního plánu. Představují potenciál pro postupné odstranění deficitů jednotlivých funkčních systémů města, dopravní a technické infrastruktury, rekreačních ploch a ploch zeleně pro zlepšení podmínek života ve městě. 
Navržená především v rozšířeném kompaktním městě (celkem 20 rozvojových území), menší rozvojová území ve vnějším pásmu (celkem 15 území). Jsou popsaná v textové části.
Významná rozvojová území krajinná jsou určená pro rozvoj zeleně především v částech města, kde je v současné době nedostatek zelených ploch. (celkem 18 území). Jsou popsaná v textové části.
Transformační území je území, kde je umožněna změna využití ploch s rozdílným způsobem využití tam, kde původní funkce již ztratila význam, nebo zanikla. Převážnou většinu transformačních ploch tvoří tak zvané brownfields, bývalé průmyslové, drážní, vojenské a zemědělské plochy. Transformace těchto ploch je v nové koncepci města prioritou a má přednost před novou zástavbou na nezastavěných plochách.  
Transformační území především v kompaktním městě (celkem 22 území), 1 transformační území v celoměstském centru (Masarykovo nádraží). Jsou popsaná v textové části.
Územní rezervy jsou zpravidla rozsáhlejší plochy či soubory plochy nadmístního významu, u nichž je úkolem územního plánu zajistit, aby jejich dosavadní využití nebylo měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití.
Územní rezervy jsou dvojího druhu: 
a)	obecné – obvykle rozsáhlejší území určené pro komplexní urbanizaci, u nichž není účelné v tomto plánu stanovovat konkrétní plošné rozmístění a tvarování rozhraní ploch s rozdílným způsobem využití,
b)	konkrétní – obvykle menšího rozsahu určené pro konkrétní způsob využití.
V obou případech je v textové části územního plánu uveden účel a charakteristika územní rezervy




•
 

TRANSFORMAČNÍ
 

ÚZEMÍ
 
ROZLOHA     

celkem
 

cca  1900 ha tj. 19 km2

•
 

Maniny, Rohanský
 

ostrov (113); Vysočany
 

(314); Bohdalec, 
Slatiny (190); Zličín

 
(151)

•
 

ROZVOJOVÁ
 

ÚZEMÍ
 

ROZLOHA              
celkem cca  2400 ha tj. 24 km2

•
 

Letňany –
 

výstaviště
 

(135); Horní
 

Počernice –
 

východ (184); 
Východní

 
město

 
(287); Rekreační

 
areál Velká

 
Chuchle -

 Radotín
 

–
 

Zbraslav (297); Slivenec
 

(131); Západní
 

město
 (570); Ruzyně

 
–

 
Drnovská

 
(181)

•
 

ROZVOJOVÁ
 

ÚZEMÍ
 

ZELENĚ
 celkem cca 1800 ha

 
tj. 18 km2

•
 

Ďáblice (237); Čakovice
 

I (169) ; Miškovice
 

(120); Letňany –
 

Kbely 
(284); Kolovraty (129) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
KÓD	TRANSFORMAČNÍ ÚZEMÍ	ROZLOHA (ha)	
T/1	Masarykovo nádraží	18,48	
T/2	Maniny, Rohanský ostrov	113,06	
T/3	Pelc - Tyrolka	43,59	
T/4	Letňany - Avia	72,06	
T/5	Letňany - Letov	22,35	
T/6	Vysočany	314,11	
T/7	Průmyslová - Malešice, Hostivař	594,05	
T/8	Štěrboholy	67,84	
T/9	Žižkov - nákladové nádraží	30,90	
T/10	Bohdalec, Slatiny	190,80	
T/11	Nusle - Sladovna	5,19	
T/12	Braník - pivovar	4,14	
T/13	Hodkovičky	22,65	
T/14	Modřany - Nestlé	19,86	
T/15	Modřany - Cukrovar	14,97	
T/16	Nové Dvory	21,78	
T/17	Lipence - východ	35,77	
T/18	Smíchovské nábřeží	24,35	
T/19	Nádraží Smíchov	37,78	
T/20	Radlické údolí	42,19	
T/21	Zličín	151,20	
T/22	Strahov	47,06	
T/23	Holešovice: Bubny - Zátory	66,90	
			
	celkem	1961,05	
		tj. 19,6 km2	
KÓD	ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ	ROZLOHA (ha)	
R/1	Střížkov - centrum	24,02	
R/2	Letňany - výstaviště	135,49	
R/3	Horní Počernice - východ	184,75	
R/4	Klánovice - sever	79,83	
R/5	Běchovice	67,17	
R/6	Východní město	287,11	
R/7	Petrovice	49,28	
R/8	Benice	25,18	
R/9	Trojmezí	107,61	
R/10	KIZ II	27,72	
R/11	Krč - nemocnice	14,28	
R/12	Novodvorská	9,94	
R/13	Libuš - Kunratická spojka	30,20	
R/14	Lipence - západ	92,26	
R/15	Rekreační areál Velká Chuchle - Radotín - Zbraslav	297,26	
R/16	Slivenec	131,34	
R/17	Barrandov - západ	61,77	
R/18	Dívčí hrady	90,28	
R/19	Západní město	570,26	
R/20	Ruzyně - Drnovská	181,83	
			
	celkem	2467,57	
		tj. 24,7 km2	
KÓD	ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ ZELENĚ	ROZLOHA (ha)	
Z/1	Trója	43,44	
Z/2	Ďáblice	237,83	
Z/3	Čakovice I	169,96	
Z/4	Čakovice II	238,20	
Z/5	Miškovice	120,25	
Z/6	Letňany - Kbely	284,97	
Z/7	Vinice	35,18	
Z/8	Běchovice - jih	78,67	
Z/9	V Panenkách	96,51	
Z/10	Koloděje	81,73	
Z/11	Kolovraty	129,90	
Z/12	Křeslice	29,07	
Z/13	U Kunratické spojky	31,88	
Z/14	Lipence - lužní les	20,59	
Z/15	Slivenec - západ	97,17	
Z/16	Dívčí hrady - východ	47,47	
Z/17	Sobín - jih	60,78	
Z/18	Bubeneč	28,22	
			
	celkem	1831,82	
		tj. 18,3 km2	






Hlavní  výkres



Předvádějící
Poznámky prezentace
Variantnost konceptu
Koncept územního plánu je v souladu se zadáním řešen s dílčími variantami, které zpravidla reagují na některé vnější podněty s cílem podrobit tyto varianty posouzení v rámci projednání konceptu. Ve výkresu jsou varianty znázorněny včetně všech dotčených ploch. 
Celkem řešeno variantně 10 lokalit.



Předvádějící
Poznámky prezentace
Etapou se rozumí časový posun možné výstavby, většinou vázaný na splnění podmínek nezbytných pro rozvoj území. Splnění těchto podmínek je nutné prověřit v rámci územního řízení.
Podmínky rozvoje těchto území jsou z hlediska realizace dvojího charakteru:
podmínky časové následnosti - realizace záměrů je podmíněna investicemi celoměstského charakteru, nebo je podmínkou pro jiné záměry, jejichž realizace není finančně s realizací etapy svázána
podmínky funkční závislosti - realizace záměru je funkčně podmíněna předchozí nebo současnou realizací podmiňující investice
Splnění podmínek etapizace je předpokladem k uvolnění území pro danou funkci bez změny územního plánu.
schéma obsahuje:
vymezení rozvojových území řešených v etapě
transformační území
rozšířené celoměstské centrum a rozšířené kompaktní města
území se zákazem výškových staveb



Předvádějící
Poznámky prezentace
Základem systému:
Zelené klíny (průnik zeleně do městské struktury)
Rozvojové a transf. plochy zeleně (celkem 18) v místech s výraznými deficity.
Mohou být základem Zel. Pásu, ale nutno je rozvíjet, doplňovat a zapojit obce ve Středočeském kraji.
c)Rozvojové osy (doplňují vazby systému, vytvářejí protiváhu k urbanizovanému území a zajišťují kontakty mezi významnými plochami zeleně).
V detailu bude rozvíjen celoměstský systém zeleně.



Předvádějící
Poznámky prezentace
Systém vychází:
a)z ÚTP Nadreg. a reg. ÚSES ČR, jak byl modifikován v ZÚR
b)z platného ÚP
V detailu (viz hlavní výkres) je ÚSES upřesňován a místy měněn podle nového řešení.
Hlavní změny:
nové regionální biocentrum v nivě Berounky (v Dolních Černošicích)
přeřešení v prostoru Záp. Města (více lokálních biocenter, biokoridory převážně mimo ochranná pásma inž. sítí)
posílení biokoridoru v Sobíně
nové vazby v Březíněvsi na ÚSES Bořanovic
Zařazení ÚSES do veřejně prosp. opatření.



Komunikační
 

síť

Předvádějící
Poznámky prezentace
Koncepce nadřazené komunikační sítě je převzata ze stávajícího ÚP, skládající se ze dvou okruhů a radiál. Některé průběhy byly upřesněny (zakroužkované)
západní část Vysočanské radiály (územní rezerva) s vysokým podílem tunelových úseků
MO východní část – řešena ve variantách
Břevnovská radiála v úseku Vypich – Malovanka
nově je vytvořena územní rezerva pro přeložku Prosecké radiály mimo stopu ulice V Holešovičkách
Je sledována humanizace SJM
V síti sběrných komunikací dochází také k řadě změn, které však nejsou ze schématu patrné – např. nová stopa sběrné komunikace mezi Kunraticemi a Libuší.
Koncepce silniční infrastruktury počítá i s opatřeními mimo oblast ÚP – zavedení mýtného systému



Síť
 

veřejné
 

dopravy

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rozvoj infrastruktury veřejné hromadné dopravy vychází z následujících principů:
Vyšší podíl železnice na obsluze města tj. železnic jako plnohodnotná a integrální součást MHD – díky kvalitnějším přestupům, novým zastávkám a novým městským linkám
 Akcentace trvale udržitelného rozvoje  jednak z hlediska ekologického – náhrada zatížených autobusových tras kolejovou dopravou a jednak z hlediska ekonomického – poměr investičních a provozních nákladů vs. poptávka (efektivnost systému)
 Zaměření na rozvoj tramvají – přímá obsluha území, dostupnost a konkurenceschopnost
 Rozvoj metra je pak navržen s ohledem na výše uvedené principy
Aktualizován  návrh sítě P+R s celkovou kapacitou cca 14.000 stání, přičemž jsou akcentovány kapacitní P+R na okraji města , zásadně nejsou umisťovány uvnitř MO. Spolupráce se Středočechy – realizace P+R u žel.stanic.
Stabilizovány velké sektorové terminály příměstské autobusové dopravy –Dlouhá Míle, Zličín, Západní Město, Smíchovské nádraží, Depo Písnice, Opatov, Depo Hostivař,Černý Most, Letňany





Metro

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rozvoj metra je navržen na základě výstupů pracovní skupiny a ve smyslu schválené změny na prodloužení trasy A ze stanice Dejvická.
Jednou z priorit je realizace prvního úseky trasy D v rozsahu Pankrác – Nové Dvory a Nové Dvory – Depo Písnice, přičemž je nově uvažováno i se stanicí v depu včetně záchytného parkoviště a terminálu bus dopravy.Byly vytvořeny předpoklady pro případné vedení veřejné dopravy dále do regionu (prostředek nespecifikován). Další etapa prdoloužení dosáhne z Pankráce na Náměstí Míru.
Další prioritou je prodloužení trasy z Dejvické po Motol. Jsou vytvořeny předpoklady pro případné prodloužení směrem na letiště.
Na trase B metra je navrženo větvení ve stanici Stodůlky pro obsluhu rozvojového celku Západní město a vytvoření nového terminálu s P+R.
Územní rezervy:
Větvení D na Nových Dvorech – zátěž z obytných celků sídlišť a z příměstské oblasti spádující na terminál v Písnice je přibližně stejná
Severní část D – z Náměstí Míru přes Hlavní nádraží na Náměstí Republiky – posílení atraktivity celé stopy trasy D při zavedení do centra s přestupní vazbou na trasu B. Ověřeno je jako možné eventuelní větvení na Žižkov, není ale sledováno z hlediska efektivnosti návrhu.



Tramvaje

Předvádějící
Poznámky prezentace
Rozvoj tramvajové dopravy sledován ve třech koncepčních úrovních:
Tramvajové tangenty – spojení rozvíjejících se městských subcenter, odlehčují přetížené centrální přestupní oblasti (metro), nabídka nových kvalitních spojení, větší provozní flexibilita sítě – Smíchov – Pankrác, Želivského – Vršovická (Chodovská), Praha 6 – Praha 8
Tramvajové radiály – většinou jako náhrady za zatížené autobusové trasy nebo prodloužení stávajících tratí
Centrální oblast – odstranění zranitelného místa systému, lepší plošná obsluha a nabídka nových spojení
Tramvaje jsou nově chápany jako systém, který se maximálně přizpůsobí prostředí ale zároveň se snahou dosáhnout vysokého stupně segregace od automobilové dopravy.



Železnice

Předvádějící
Poznámky prezentace
Na základě ZÚR byly upřesněny průběhy koridorů VRT – územně stabilizovány dle dostupných podkladů. Tyto úseky z Prahy po koncová ramena příměstské dopravy (např. Praha – Kolín) – první etapy tratí VRT - pomohou zvýšit výkonnost celého systému – dojde k segregaci dálkové a nákladní dopravy od příměstské a tím i ke zvýšení četnosti provozu (kratší intervaly kolem 10min i méně). 
Vedle stabilizace VRT tratí je důležitá i modernizace stávajících železničních koridorů ke zvýšení kapacity a spolehlivosti. Současně je navrhováno i více než 20 nových zastávek s cílem zvýšit přímou obsluhu území železnicí a zkvalitnit   přestupní vazby mezi jednotlivými složkami integrovaného systému osobní dopravy.
Dochází k rozsáhlému uvolňování zbytných ploch železnice, které vychází z principů již stávajícího ÚP a nově jsou řešeny některé lokality (úplné opuštění Žižkova, větší redukce ploch na Masarykově nádraží, opuštění seřaďovacího nádraží ve Vršovicích).
Stabilizovány byly (na základě úkolu ze ZÚR) plochy umožňující realizaci městských distribučních center pro vznik moderního zásobování města ve spolupráci železnice – lehké dodávky, který se rozvíjí v západní Evropě pod názvem City-logistika.
Na základě úkolu ZUR byla navržena územní rezerva pro kolejové spojení do regionu směrem Brandýs (v souběhu se severní stopou VRT). Tato rezerva vychází ze Studie obsluhy hl. m. Prahy a bude ve spolupráci se Středočeským krajem ověřena.
Rovněž na základě úkolů ze ZUR byla navržena územní rezerva pro výhledové řešení centrální oblasti ŽUP – městský železniční tunel pod centrem na základě studií MD ČR a města. Do doby realizace tohoto záměru se počítá s funkcí Masarykova nádraží v plošně redukované podobě, ale se zachováním plné funkce příměstského nádraží.





Hlavní
 

výkres –
 

doprava

Předvádějící
Poznámky prezentace
Letecká doprava vychází ze stávajícího ÚP s tím, že jsou na základě požadavku v PUR ČR vytvořeny podmínky pro realizaci BIS dráhy na letišti Praha Ruzyně. (Z hlediska polohy letiště a jeho vlivu na město je žádoucí, aby letiště Praha bylo výrazně cílovým vzdušným přístavem bez velkého podílu tranzitu a nákladní dopravy.) U ostatních letišť nedochází k vyýarznějším změnám.
Vodní doprava rovněž vychází ze stávajícího ÚP z hlediska umístění přístavů nákladních (Holešovice, Smíchov a Radotín) a částečně i ostatních, kde jsou v rekreační oblasti Radotínských jezer umístěny nové přístavy pro sportovní lodě a ochranný přístav pro velká plavidla. Současně je zde předpoklad realizace plavební komory na Berounce pro částečné splavnění Berounky pro rekreační účely.
Dopravní výkres ÚP bude obsahovat i základní infrastrukturu pro cyklisty z hlediska celoměstského významu, která bude vycházet ze zpracovaných generelů rozvoje cyklotras. Rovněž je předpoklad vymezení nejvýznamnějších pěších tras či propojení, které by měly být sledovány nebo nově vytyčeny na základě Generelu pěší dopravy, který byl určen ke zpracování.




Veřejně
 

prospěšné
 

stavby  a  opatření

Předvádějící
Poznámky prezentace
Koncept územního plánu hl. m. Prahy vymezuje v textové i grafické části veřejně prospěšné stavby a opatření.
Obsah:
Veřejně prospěšnými stavbami se rozumí podle stavebního zákona v platném znění, stavby pro veřejnou infrastrukturu určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu. Jsou to zejména stavby:
pro dopravní infrastrukturu - například stavby pozemních komunikací, drah, městské hromadné dopravy a s nimi souvisejících zařízení apod.;
pro technickou infrastrukturu - například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, nakládání s odpady, energetická vedení a zařízení apod., včetně protipovodňových opatření stavební povahy; 
pro vybrané druhy občanského vybavení - například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a zdravotní služby, požární ochranu, sport a rekreaci, hřbitovy apod.;
pro veřejná prostranství, např. parky a náměstí.

Veřejně prospěšnými opatřeními se rozumí podle stavebního zákona opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo ochraně přírodního a archeologického dědictví, vymezené v územně plánovací dokumentaci. Jsou to 
Ochrana přírodního dědictví-	ochrana a založení prvků územního systému ekologické stability 
Ochrana archeologického dědictví -	vybrané národní kulturní památky, archeologické lokality, Památková rezervace v hl. m. Praze (PPR), vyhlášené památkové zóny historických jader obcí a vesnické památkové rezervace, navrhované památkové zóny historických jader obcí
Zvyšování retenční schopnosti území – revitalizace drobných vodních toků 

Koncept územního plánu hl. m. Prahy dále navrhuje v textové i grafické části stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Návrh přebírá vyhodnocení území a potřeb hlavního města v návaznosti na Havarijní plán hl. m. Prahy a Krizový plán hl. m. Prahy, které provedl Odbor krizového řízení MHMP. Opatření jsou rozpracovány v UAP hl. m. Prahy.
Metodika:
Koncept územního plánu Prahy přejímá jako základ veřejně prospěšných staveb stavby již vyhlášené v Územním plánu hl. m. Prahy.  Tento seznam je redukován o stavby, které již byly realizovány, nebo u nich důvod pro vyhlášení z různých příčin pominul.
K novému vyhlášení jsou navrženy stavby celoměstského významu navržené v Zásadách územního rozvoje hlavního města Prahy a další stavby pro potřebu obsluhy území, které vyplývají z celkové koncepce rozvoje města.
Jako základ veřejně prospěšných opatření přejímá koncept 
Znázornění:
Veřejně prospěšné stavby i opatření jsou zatříděny podle typu a příbuzného obsahu do jednotlivých skupin a označeny kódem. Kódy se sestávají z pořadového čísla stavby ve skupině a z dvoupísmenného označení skupiny. Např. 3/VS značí v pořadí 3. veřejně prospěšnou stavbu pro skupinu školství, 25/UR značí 25. prvek USES regionálního významu.
Stavby, které byly buď úplně, anebo s dílčími modifikacemi převzaty ze stávajícího územního plánu, si ponechávají své pořadové číslo. Nově navrhované veřejně prospěšné stavby jsou ve skupině číslovány od č. 200. 
Označení skupin je až na výjimky (jiná typologie příbuzných staveb ve skupině) totožné s označením skupin ve stávajícím územním plánu. 
Význam VPS/VPO:
K pozemkům dotčeným veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními má obec, kraj nebo stát předkupní právo ve smyslu § 101 stavebního zákona.   
Jde-li o veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, lze práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění těchto staveb, odejmout nebo omezit ve smyslu stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.






Principy metodiky nového územního plánu

zachovat pozitivní
 

a osvědčené
 

prvky v
 

zájmu kontinuity 
územního plánování

 
a investorské

 
jistoty 

nahradit a zdokonalit stávající
 

nevyhovující
 

prvky a postupy, 
především funkční

 
regulaci z restriktivně

 
orientované

 
změnit 

na regulaci nabízející
 

širokou škálu možností, zdokonalit
 

 
výškovou a prostorovou regulaci

stanovit jednoznačné
 

podmínky rozvoje území
 

a zároveň
 zajistit ochranu hodnot města, jehož

 
historické

 
centrum je na 

seznamu světového dědictví
 

UNESCO 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Provádí se analýza jak samotné metodiky a jejího uplatňování v praxi, tak vlastního obsahu územního plánu, analyzují se bilance po provedených změnách územního plánu, vyjadřující např. změnu poměru jednotlivých funkcí zastavitelného i nezastavitelného území, dopady změn do dopravy a životního prostředí apod.













Legenda 
hlavního výkresu

Předvádějící
Poznámky prezentace
a) Členění území města podle způsobu využití (funkční regulace)
zastavitelné a nezastavitelné území 
a)	V zastavitelném území lze umístit stavby v souladu s regulativy uvedenými v tomto plánu. 
b)	V nezastavitelném území nelze umístit stavby s výjimkou staveb uvedených v regulativech jednotlivých typů ploch s rozdílným využitím, uvedených u příslušného území, jako přípustné či podmíněně přípustné (zvláštní postup).
Plochy s rozdílným způsobem využití
Hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití
1. Krajina
1.0 VO - vodní plochy a toky - nezastavitelné
	1.1 ZL -  lesní porosty - nezastavitelné 	
	1.2 ZN - zeleň nelesní - nezastavitelné	
2. Rekreace	
2.1 ZP - zeleň parková - nezastavitelné	
	2.2 RP - rekreace přírodní- nezastavitelné
	2.3 RS - rekreace sportovní, lázně - zastavitelné	
3. Bydlení	
3.1 VV - veřejné vybavení - zastavitelné	
	3.2 OB - obytné - zastavitelné	
	3.3 SM -  smíšené - zastavitelné	
4. Produkce	
4.1 Dopravní infrastruktura
		4.1.0 DK - dopravní - komunikace - zastavitelné
		4.1.1 DP - dopravní plochy - zastavitelné	
	4.2 TI - technická infrastruktura	
	4.3 PR - produkce - zastavitelné
	4.4 OP - orná půda - nezastavitelné
	4.5 PS - pěstební - nezastavitelné
Zásadou je, že do ploch s využitím, které klade na území menší zátěž, nelze (nebo jen podmínečně přípustně) umístit funkce, způsobující větší zátěž, ale opačně, do funkcí s větší zátěží lze umístit funkce pro území méně zatěžující
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny ve výkresu č. 2. (Hlavní)
Ochrana bydlení v centru města
V hlavním výkresu územního plánu hlavního města Prahy je území ochrany stávajícího rozsahu bydlení totožné s vymezeným územím Památkové rezervace v hlavním městě Praze.
Toky a systémy
liniové stavby dopravní a technické infrastruktury
územní systém ekologické stability
celoměstský systém zeleně apod.[1]

�



Hlavní  výkres

Předvádějící
Poznámky prezentace
Členění území podle funkčních regulativů
zastavitelné a nezastavitelné území – ostré rozhraní
Základní členění pak funkce zastavitelné a nezastavitelné člení do skupin: 
Krajina, rekreace, bydlení a produkce. Dále dělené celkem do 15 typů odlišených barevnou škálou symbolizující zátěž území. 
Cíl: zjednodušení posouzení přípustnosti a vzájemné slučitelnosti funkcí podle zásady, že v rámci zastavitelného území lze funkce s nižší zátěží zásadně umístit do ploch určených pro funkce s vyšší zátěží bez změny územního plánu (při respektování rozhraní zastavitelných a nezastavitelných funkcí) – viz orná půda.
Podmínkou je, že nebude omezeno potenciální využití pro hlavní funkci na sousedních pozemcích – viz bydlení v plochách pro produkci. 
Nejmenší plocha – 0,5 ha.
Plovoucí značky a podměrečné plochy u chráněných funkcí.

















Překryvná  značení

Předvádějící
Poznámky prezentace
Systémy a další prvky překrývající základní rovinu územního plánu (plochy s rozdílným způsobem využití) znamenají další regulativ. Jsou vyjádřeny tzv. překryvným značením. 
celoměstský systém zeleně apod.[1]
územní systém ekologické stability
veřejných prostranství – jen pro historické centrum
plochy těžby nerostů 
suché poldry
�[1] 1 Viz též bod k)



ÚAP –
 

podklad pro návrh struktury 
zástavby



ÚAP –
 

podklad -
 

výškové
 

zónování



Kódy , etapizace

Předvádějící
Poznámky prezentace
b) Členění podle struktury a výšky (prostorová regulace)
Příklad značení regulace v hlavním výkresu:
SM/K-3/20 = smíšená plocha s kompaktní zástavbou, výškové pásmo 3, tj. maximální výška 8 NP, min. podíl zeleně 20 % na rostlém terénu
Vymezení charakteru zástavby
struktura zástavby vyjádřená kódem struktury zástavby označená písmeny R, K, V a S (rostlá, kompaktní, volná a specifická zástavba), 
výška vyjádřená zónováním podle maximální výšky 3, 5, 8, 14 a více než 14 nadzemních podlaží, označené číselným kódem od 1 do 5,
podíl zeleně na pozemku (na rostlém terénu) vyjádřený v procentech, označený např. 20 (tj. min. 20 % zeleně na rostlém terénu).
Promítne se do bilancí – pro dopravní zátěže a následné vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj – probíhá 
Výškové zónování 
V územním plánu budou vymezena pásma s výškovou regulací, která mají v současně zastavěném území spíše ochrannou funkci, v návrhových územích funkci regulační. 
Výšková pásma:
 0 - bez zástavby
1 - do 3 NP včetně (do 10 m)
2 - do 5 NP včetně (do 15 m)
3 - do 8 NP včetně (do 25 m)
4 - do 14 NP včetně (do 45 m)
5 - více než 14 NP (nad 45 m)
přípustná odchylka o jedno až dvě podlaží podmíněná kompenzací 
Výškové regulativy jsou v konceptu stanoveny pro významné rozvojové a transformační plochy. Vymezení výškových pásem v současně zastavěném území bude předmětem návrhu územního plánu.





Podklad pro koncept –
 pohledové

 
horizonty

Předvádějící
Poznámky prezentace
Pohledové horizonty z hist. jádra



Zákaz  výškových  staveb   -
 

model

Předvádějící
Poznámky prezentace
Výškové stavby 
Součástí prostorové regulace je i zvláštní postup při posuzování výškových staveb a staveb s výraznou hmotou. Výškovou stavbou se rozumí stavba převyšující o tři a více podlaží stanovenou maximální výškovou zónu. 
1.  území se zákazem výškových staveb a staveb s výraznou hmotou navazující na historické jádro města (Památkovou rezervaci v hlavním městě Praze - PPR).
2. mimo území se zákazem výškových staveb 
umístění podléhá zvláštnímu postupu, který bude upřesněn v rámci projednání celoměstsky významných změn – konkrétně změny č. Z_2733
a) urbanistická kritéria, jako je poloha v rámci města a širšího území, funkce a kompozice lokality, poloha v terénu – exponované svahy a výrazné terénní útvary, památkové a přírodní hodnoty lokality, v neposlední řadě dopravní kritéria, jako jsou možnosti obsluhy MHD, dále podmínky životního prostředí jako hlukové zátěže, emise, apod. 
b) posouzeny v rámci 3D modelu z vybraných pohledových stanovišť individuálně. 
Popředí a modře vyznačené je v zákazu výškových staveb, červeně mimo zákaz. 
Vyšehrad, Petřín, Hanavský pavilon, Staroměstská radnice 









2008

Předvádějící
Poznámky prezentace
Závaznost plánu
Podmíněně přípustné odchylky od regulativů budou předmětem posouzení podle zvláštního postupu.
Ostatní odchylky od stanovených prostorových regulativů bude nutné řešit v souladu se stavebním zákonem změnou územního plánu.

Zásady koncepce ve vztahu k Politice územního rozvoje ČR, k ZÚR a ÚAP
Koncept ÚP hl. m. Prahy vychází nejen z nezbytné míry kontinuity se stávajícím Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění změny Z 1000/00, ale i z Politiky územního rozvoje ČR z roku 2006, ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy jako kraje z roku 2008, ze souběžně aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy, a to tak, že všechny tyto dokumenty jsou obsahově komplementární a koordinované. Jimi stanovené cíle jsou konceptem nového územního plánu v zásadě naplňovány v základní verzi. 
Splnění podmínek daných ZUR a doporučení UAP je uvedeno v přílohách textové části.
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