
Návrh připomínek k návrhu změny Z 2832/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy 09/2016  

1. MČ Praha 20 nesouhlasí se zrušením stávajícího výškov ého regulativu pro 
historická jádra bývalých obcí a požaduje jeho zach ování, resp. akceptujeme jeho 
úpravu spo čívající ve vypušt ění požadavku na šikmou st řechu.  Pro dochovaná 
historická jádra bývalých samostatných obcí je platným územním plánem stanovena 
jednotná výšková regulace maximálně dvě nadzemní podlaží a šikmá střecha s 
možností využití podkroví. Návrh změny Z 2832/00 nově vymezuje v územním plánu 
dvě oblasti výškové regulace, kdy dochovaná historická jádra bývalých samostatných 
obcí zahrnuje oblast 1, kde je nad stávající výškovou hladinu přípustné umisťovat pouze 
drobné výškové dominanty. Definice výškové hladiny, jak je uváděná v oddílu 15 
(Vymezení některých pojmů) je poměrně neurčitá, bude ji třeba odvozovat, což může 
zakládat velkou právní nejistotu pro všechny v daném konkrétním případě dotčené 
subjekty. Je také třeba dodat, že výšková hladina je v územním plánu definována jako 
převládající výška hřebenů střech či atik rovných střech na rozdíl od Pražských 
stavebních předpisů, které rovněž mají požadavky na dodržení výškové hladiny, ale tuto 
odvozují od úrovně hlavní římsy. Při prosazení navrhovaného výškového regulativu by 
tak došlo k zavádějícímu dublování Pražských stavebních předpisů. Za akceptovatelné 
považujeme vypuštění požadavku na šikmou střechu, jakožto podmínky přesahující 
podrobnost územního plánu.  

2. MČ Praha 20 akceptuje nahrazení omezení max. 60% podí lu jedné funkce ve 
smíšených územích novou podmínkou umístit obchodní parter v bytových 
domech.  Ačkoliv nová úprava ideální a neřeší problémy vnitřní Prahy, kde by bylo 
naopak žádoucí doplnit funkci bydlení, je možné ji v okrajových částech považovat za 
více vymahatelnější, než stávajících 60%. V žádném případě MČ Praha 20 neakceptuje 
zrušení omezení max. 60% podílu jedné funkce v ploše SV bez náhrady, neboť je jistě 
třeba v těchto plochách zabránit monofunkční výstavbě a tedy vzniku špatně fungujících 
částí města.  

3. MČ Praha 20 nesouhlasí s podmíne čně přípustným p řekro čením závazných 
koeficient ů podlažních ploch v transforma čním a rozvojovém území až o jeden 
stupe ň, resp. s podmíne čně přípustným p řekro čením stávající míry využití ploch 
ve stabilizovaném území.  V případě navyšování maximální kapacity území není 
vhodné, aby o něm rozhodoval v rámci územního řízení stavební úřad, a to ještě na 
základě podmínek zohlednujících pouze samotný charakter zástavby. Navýšení kapacity 
využití ploch je třeba posuzovat v kontextu širším, než obsáhne územní řízení. Je nutné 
mimo jiné zohlednit případný vliv takového navýšení na územním plánem vytvořenou 
koncepci dopravní a technické infrastruktury a koncepci veřejného vybavení. Na základě 
územního plánu byly např. dimenzovány kapacity pobočných čistíren odpadních vod, 
kdy už v současné době řada těchto čistíren nemá žádnou volnou kapacitu. 
Podmínečně přípustné navýšení míry využití ploch akceptujeme pouze v případě 
nejpřísnějšího koeficientu A, kde lze souhlasit s tím, že tato stanovená míra využití se 
ukázala být v pražských podmínkách nízká. 



4. MČ Praha 20 nesouhlasí s navrženou úpravou pro stanov ení míry využití ploch 
ve stabilizovaném území, která by se m ěla ur čovat podle stávající urbanistické 
struktury a stávajících hodnot výškové hladiny s p řihlédnutím k Územn ě 
analytickým podklad ům hl.m. Prahy  (oddíl 7, odst. 3). Z tohoto ustanovení není 
zřejmé, zda je nutné míru využití přímo vyčíslovat a pakliže ano, jaký rozsah území je k 
takovéto analýze nutný a podle jakých ukazatelů (koeficient podlažních ploch, koeficient 
zeleně) je třeba toto odvození provést. Navrhovaná formulace tohoto ustanovení opět 
zakládá poměrně velkou právní nejistotu pro dotčené subjekty. Požadujeme lépe 
specifikovat kritéria, která se mají při posuzování míry využití území aplikovat, (zda se 
jedná o HPP, koeficient zeleně či zda jde pouze o kritéria uvedená v územně 
analytických podkladech). 

5. MČ Praha 20 nesouhlasí s navrhovanou hromadnou legali zací dříve vydaných 
úprav územního plánu (zm ěn kód ů míry využití území), tedy s jejich deklarací za 
závazné.  Projednávání změny kódů míry využití území nebylo od roku 2008, kdy 
vstoupil v účinnost nový stavební zákon, prováděno podle poslední judikatury správně. 
Chápeme, že je třeba současný stav, který byl dlouhodobě považován za právní, zhojit, 
nicméně zvolený postup nepovažujeme za dostatečně transparentní. Tento způsob opět 
vytváří riziko zrušení těchto změn soudem a do jisté míry je i mimo rozsah schváleného 
zadání Z 2832/00. Dále připomínáme, že na území MČ Praha 20 existují i poměrně 
rozsáhlé plochy s upraveným (navýšeným) kódem míry jejich využití, na které ještě 
nebylo vydáno územní rozhodnutí, popř. toto územní rozhodnutí pozbylo platnosti. V 
souvislosti s vyčerpanými kapacitami čistíren odpadních vod na našem území a v 
kontextu s problematickou dopravní situací naší městské části považujeme v takových 
případech za žádoucí navýšenou míru využití daných ploch znovu a řádně projednat. 

6. MČ Praha 20 nesouhlasí se za řazením malého ubytovacích za řízení do 
přípustného využití v ploše OB - čistě obytné a požaduje v této ploše jeho zp ětné 
přeřazení mezi podmíne čně přípustné využití . Zařazení malého ubytovacího zařízení 
do přípustného využití jde proti smyslu plochy OB, která by měla poskytovat maximální 
ochranu stávající zástavbě, jakožto klidového bydlení. Zvláště v současné době, kdy 
zřízení ubytoven patří mezi poměrně lukrativní způsoby podnikání, je třeba se nevzdávat 
takového nástroje v územním plánu, jakým je podmínka takového způsobu využití 
vázaná na nezhoršení kvality prostředí pro bydlení, o kterou bychom zařazením 
ubytovacího zařízení v ploše OB mezi přípustné funkce přišli. 

7. MČ Praha 20 nesouhlasí se slou čením funk čního využití ploch oddechu SO3, 
SO4, SO5, SO6 a SO7 vzhledem ke značně rozdílným možnostem zastavění a 
odlišnému využití těchto ploch. 

8. MČ Praha 20 nesouhlasí s nov ě definovaným Nep řípustným využitím ploch a 
požaduje doplnit navrhovanou definici  („nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním 
a přípustným využitím, je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě 
nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování doplnit“) 
o konkrétní ú čely využití , které budou pro dané plochy považovány za nepřípustné. 
Navrhovaná obecná definice těžko může přinést nějaký pozitivní efekt a naplnit tak 
smysl stanovit vedle přípustného využití i využití nepřípustné. 


