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 872 Motolský háj přeťatý Břevnovskou radiálou

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zásadní rozpor mezi cílovým charakterem lokality 872 a vedením veřejně

prospěšné stavby 610/-/69

Břevnovská radiála povrchově přes lokalitu

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Krycí list lokality 872 Motolský háj stanovuje cílový charakter lokality

takto:

• Naplnit potenciál zastavitelné nestavební, transformační, rekreační

lokality Motolský háj se

strukturou parkového lesa. Lokalita je součástí krajiny vymezené v ZÚR s

názvem Městská

krajina Prahy.

• Cílem navržených regulativů je posílit charakter parkového lesa a

rekreační využití jižně

orientovaného svahu zvýšením prostupnosti území, zkvalitněním pěších

cest a napojením na

uliční prostranství okolních lokalit. Uměle vytvořený povrch navážek a

skládek převážně nově

zalesnit a tím podpořit strukturu parkového lesa, přitom však zachovat

významná výhledová

místa do motolského údolí. Je žádoucí zlepšit propojení východní části

lokality s parkem

Ladronkou a napojení parku na okolí obchodního centra u obory Hvězda v

lokalitě Bílá Hora.

Přes lokalitu je však povrchově vedena veřejně prospěšné stavba 610/-/69

Břevnovská radiála a to

takovým způsobem, který je naprosto v zásadním rozporu s cílovým

charakterem lokality.
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 Implementace Klimatického plánu Prahy 2030 do návrhu MPP

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Návrh MPP nezapracovává cíle a projekty Klimatického pánu Prahy 2030

a nevytváří podmínky k jejich

realizaci. Naopak v řadě bodů konzervuje stávající nevyhovující stav.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: 1. Udržitelná energetika a budovy

Jedním z klíčových projektů udržitelné energetiky v Klimatickém plánu

Prahy je využití

odpadního tepla z ÚČOV. Jde o prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou

stopu v teplárenství a

současně prioritní projekt č.3 (str.17) – Využití nízkoteplotního potenciálu

odpadního tepla z

ÚČOV. Citace: “… v poměrně blízké vzdálenosti je rozvojové území

Bubny-Zátory, v kterém má

během následujících 10-15 let být postaveno několik desítek nových

budov s celkovou

podlahovou plochou dosahující až 2 mil. m2. Lokalitu by tak bylo možné

zásobovat teplem i

chladem z odpadních vod s výrazně menší spotřebou primární energie, a

tedy uhlíkovou stopou,

než by jinak bylo běžné konvenčním způsobem. Tepelný potenciál

odpadních vod z pražské

čistírny je však natolik veliký, že s jeho pomocí je možné krýt roční

potřeby tepla 100 až 200 tisíc

domácností.“ Realizace takového projektu se neobejde bez potřebné

infrastruktury a zejména

bez tepelných rozvodů. Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z

karet okolních lokalit

však vyplývá, že se s takovou infrastrukturou v návrhu MPP nepočítá,

nejsou proto žádné

územní rezervy, není tam indikován žádný zdroj tepla. V uvedených

lokalitách se nepočítá

s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem.

To znamená, že

prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství a současně

prioritní projekt č.3

(str.17) návrh MPP neplní.

• Návrh MPP nevytváří podmínky ani pro další z priorit – Instalace FVE

na budovy či do jejich

blízkosti. Citace z opatření č.3 (str.19) : “S využitím PSOE a dalších

nástrojů bude město
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investovat do instalace řádově stovek MWp instalovaného výkonu

fotovoltaiky na budovy

(střechy, fasády, balkony atd.) popř. na zpevněných plochách v

bezprostřední blízkosti či v

areálu budov v majetku HMP.“ Návrh MPP však žádné plochy pro

umístění FVE nespecifikuje a

ani nevytváří územní rezervu pro nutnou infrastrukturu (rozvodná síť).

2. Udržitelná mobilita

 Zcela nedostatečně naplňuje návrh MPP opatření č.46 (str.24) – Výstavba

P+R záchytných

parkovišť. Citace: “Podpora výstavby nových P+R parkovišť v Praze a po

dohodě se

Středočeským krajem také za jejími hranicemi (např. poblíž železničních

zastávek v systému PID

umožní omezit emise i kongesce způsobované zejména při cestách do a z

práce).“

V příjezdových směrech z D6 (Břevnovská radiála) a z okruhu (přivaděč

Rybářka) nejsou

plánována žádná P+R. Přitom obě tyto komunikace přivedou do vnitřní

Prahy 6 ještě více

automobilů a bez P+R jdou přímo proti prioritě č.4 (str.62) kapitoly

“Udržitelná mobilita“ –

Snižovat intenzitu automobilové dopravy“. Dále příjezdová trasa

Horoměřická má P+R

umístěno nelogicky až na Červeném vrchu, místo aby bylo řešeno ve

spolupráci se Střč. krajem

např. v Horoměřicích.

• Dále jde o neplnění priority č.1 (str.54) kapitoly 5. Udržitelná mobilita –

Zvyšovat atraktivitu,

kapacitu a výkony veřejné dopravy. Příkladem je dlouhodobě diskutované

rozšíření

Horoměřické o autobusový pruh ve směru Bořislavka, který by výrazně

zvýšil atraktivitu

hromadné (autobusové) ve směru od Horoměřic. Rozšíření Horoměřické v

návrhu MPP není,

přestože u jiných komunikací se rozšíření v MPP objevuje (např.

Karlovarská).

• Na území Prahy 6 není naplňováno opatření č.37 (str.23) – Rozšíření

páteřní sítě cyklostezek a

chráněných cyklotras. Citace: “Budování nových a rozšiřování stávajících

cyklostezek s cílem

navýšit cyklodopravu z 1 % na 7 % v létě a na 4 až 5 % v ostatních

částech roku. Postupné

oddělování od ostatních druhů dopravy a omezování bariér rozvoje

cyklodopravy na území

města.“ Realita je taková, že návrhu MPP jsou vyznačeny pouze

cyklotrasy stávající s jedinou

výjimkou a tou je využití tělesa Buštěhradské dráhy pro novou cyklotrasu.

Žádné nové

cyklotrasy nepřibývají. Za nové lze považovat pouze několik propojení
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přes MUK a D7 jako

přizpůsobení stávajících cyklotras změnám v důsledku dopravních staveb.

Stávající síť cyklotras

často vedených po ulicích/cyklopruzích s intenzivní IAD není doplňována

o další trasy, které by

bezpečně propojovaly jednotlivé lokality a umožnily plánovaný nárůst

využívání bezmotorové

IAD. Většina lokalit MČ Praha 6 je bez projektovaných cyklostezek, chybí

napojení na oblast

Šárky, chybí napojení na nádraží Bubeneč, chybí propojení mezi stanicemi

Metra Hradčanská

a/nebo Dejvická a nádražím Bubeneč, chybí vazba cyklostezek na stanice

Metra a budoucí

stanice modernizované Buštěhradské dráhy.

3. Cirkulární ekonomika

 Jedním z opatření cirkulární ekonomiky v Klimatickém plánu Prahy je

využití bioplynu z ÚČOV.

Jde o opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů.

Citace: “…. jeho výroba a

vtláčení do plynárenské sítě může být postupně rozšířena na významnou

část stávající produkce

bioplynu v čistírně, a bioplyn využíván jako náhrada zemního plynu v

dopravě i při výrobě tepla

a elektřiny z plynu v kogeneračních jednotkách“. Platí stejná argumentace

jako v případě

využití odpadního tepla z ÚČOV. Z mapové části MPP, z karty lokality

365 ČOV i z karet

okolních lokalit vyplývá, že pro projekt chybí vymezení infrastruktury,

nejsou proto žádné

územní rezervy, není tam plánován žádný zdroj ani rozvod. V uvedených

lokalitách se nepočítá

s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem.

To znamená, že

opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů návrh MPP

neplní.

• Návrh MPP nevytváří podmínky pro realizaci priority č.2 (str.85)

kapitoly č.6 Cirkulární

ekonomika – Třídit, recyklovat a znovu využívat maximální množství

odpadu. Pokud jde

o hospodaření s odpady návrh MPP zná pouze jedinou specifikaci a to

“zařízení pro

nakládání s odpady“. Na území Prahy 6 je plánováno pouze jedno, a to

stávající sběrný

dvůr Proboštská. Ten je již teď kapacitně zcela vytížen. Žádné další

zařízení v MPP

nepřibývá. Návrh MPP j z tohoto pohledu zcela nedostatečný. Vedle toho

zcela chybí

další oblasti recyklování jako je komunitní kompostování, komunitní

zahrady apod. Pro

tyto aktivity nejsou v MPP vymezeny žádné plochy, které by umožnily
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plánovaný rozvoj

cirkulární ekonomiky na území MČ Praha 6.

4. Adaptační opatření

 Na území Prahy 6 (města se 100.000 obyvateli) jsou plánovány 4

záchytné nádrže na dešťovou

vodu

o lokalita 030 Dlabačov – 730/030/1032 Záchytná nádrž Parléřova —

návrh

o lokalita 163 Papírenská – 730/163/1041 Záchytná nádrž pro kolektor

ACK — návrh

o lokalita 961 Severní Vltava – 730/961/1058 Retenční nádrž Sedlec —

návrh

o lokalita 925 Přední Kopanina-Suchdol – 730/925/1001 Dešťová

usazovací nádrž

Kamýcká — návrh

Žádná další infrastruktura pro tento účel není v návrhu MPP uvedena. Je

zřejmé, že s výjimkou

Dlabačova není žádný plán pro hlavní část Prahy 6. To v žádném případě

nenaplňuje opatření

63 na str.26 – Vytvoření standardů hospodaření s dešťovou vodou (ani

opatření na str.108) a

jejich následné uvádění do praxe, které, cituji: “by se měly stát závaznými

jak pro městské

orgány a organizace schvalující a následně spravující tyto projekty, tak pro

nové developerské

projekty na území města, případně jako podklad klíčového významu pro

Pražské stavební

předpisy. Město by mělo zajistit podporu takovýchto řešení, přijímat je do

správy a zajistit jejich

řádnou údržbu.“ Návrh MPP nenaplňuje v případě hospodaření s dešťovou

vodou ani cíle

Adaptačního plánu Prahy.

• Návrh MPP nenaplňuje Prioritu č.1 (str.95) kapitoly č.7 Adaptační

opatření – Zlepšování

mikroklimatických podmínek ani opatření č.62 (str.25), kde součástí je

bod “Renaturace a

tvorba vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv“ (str.97). S

výjimkou plánované

revitalizace Divoké Vltavy v Trojské kotlině se Prahy 6 netýká v návrhu

MPP žádné opatření.

Návrh MPP neobsahuje žádné nové vodní plochy. Paradoxně nejsou v

MPP uvedeny ani již

budované nebo existující vodní plochy jako např. vodní plocha v parku

van der Stoela (lokalita

859 Mariánské hradby), plocha na hranici Prahy 6 pod Hanavským

pavilonem (lokalita 827

Letenské sady), plánovaná plocha v lokalitě 833 Ladronka. Z MPP zmizel

Dejvický potok mezi

zámkem Veleslavín a hřištěm Hvězdy. Žádný z potoků se nevrací na
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povrch. Není zjevně

plánováno využití tunelové vody z budoucího železničního tunelu pod

Střešovicemi.

• Nejsou plněna adaptační opatření č.60 (str.25) - Výsadba, obnova a

údržba stromů a

stromořadí, č.61 (str.25) – Revitalizace parků, zelených ploch a výsadba

zeleně ani č.68. (str.26)

– Vytváření vegetačních prvků ve veřejném prostoru. Z bodu

“Revitalizace parků, zelených a

zpevněných ploch, výsadba zeleně“ citace: “Z hlediska adaptace města je

hodnota stromů v

ulicích anebo v menších parcích v centru Prahy významně větší než v

nově založených

kulturách. Stromy ve stromořadích jsou nezbytné mimo jiné pro udržení

vhodných

mikroklimatických podmínek města.“ Realita je taková, že návrh MPP

nevytváří žádné nové

plochy zeleně, nevytváří žádná nová stromořadí. Nová výsadba je

plánována pouze

v existujících parcích nebo, a to hlavně, na obvodu města. Naproti tomu je

plánována řada

projektů, které plochy zeleně nadále zmenšují a potvrzují negativní trend

úbytku zeleně na

území celého města. Jako příklady jasného úbytku stávající zeleně v Praze

6 je možno uvést

o 610/-/2 Pražský okruh, stavba č. 518 (Ruzyně – Suchdol) — návrh

o transformační plocha 411/053/2163 Hradčanská

o transformační plochy 411/121/2244 a 411/120/2243 (Kladenská a

Strnadovy zahrady)

o celá lokalita 165 Nová Ruzyně

o transformační plochy v lokalitě 125 Dědina

o lokalita 604 letiště Václava Havla

o transformační plochy v lokalitě 328 Bílá Hora

o Břevnovská radiála, zejména v části vedoucí povrchově přes lokalitu 872

Motolský háj

o přivaděč Rybářka přes zeleň v lokalitě 961 Vltava sever

o modernizace Buštěhradské dráhy a související stavby v části od nádraží

Veleslavín na

západ

o Veleslavínská estakáda přes zeleň v lokalitě 121 Strnadovy zahrady

o KES přes zeleň v ul. Gymnazijní a zeleň n hranici Dejvic a Střešovic

o řada dalších projektů s menšími, lokálními dopady, které ale v součtu

znamenají velký

zásah do celkové plochy zeleně

Předmětem námitky nejsou tyto konkrétní lokality nebo projekty ale fakt,

že nedojde-li k

doplnění návrhu MPP o nové zelené plochy, stromořadí a další prvky

ghelené infrastruktury,

zeleně v Praze 6 dál bude ubývat, ať se ve strategických dokumentech

města říká cokoliv.
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1.  635 Ústřední ČOV nezahrnuje klíčové projekty Klimatického plánu

Prahy 2030

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

V případě lokality 635 Ústřední čistička odpadních vod návrh MPP

nezapracovává klíčové projekty

Klimatického pánu Prahy 2030 – využití odpadního tepla a bioplynu

ÚČOV a tím vytváří překážky pro

jejich budoucí realizaci.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: 1. Využití odpadního tepla z ÚČOV

Jedním z klíčových projektů udržitelné energetiky v Klimatickém plánu

Prahy je využití odpadního tepla

z ÚČOV. Jde o prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství

a současně prioritní projekt č.3

(str.17) – Využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z ÚČOV.

Citace: “… v poměrně blízké

vzdálenosti je rozvojové území Bubny-Zátory, v kterém má během

následujících 10-15 let být

postaveno několik desítek nových budov s celkovou podlahovou plochou

dosahující až 2 mil. m2.

Lokalitu by tak bylo možné zásobovat teplem i chladem z odpadních vod s

výrazně menší spotřebou

primární energie, a tedy uhlíkovou stopou, než by jinak bylo běžné

konvenčním způsobem. Tepelný

potenciál odpadních vod z pražské čistírny je však natolik veliký, že s jeho

pomocí je možné krýt roční

potřeby tepla 100 až 200 tisíc domácností.“ Realizace takového projektu

se neobejde bez potřebné

infrastruktury a zejména bez tepelných rozvodů. Z mapové části MPP, z

karty lokality 365 ČOV i z karet

okolních lokalit však vyplývá, že se s takovou infrastrukturou v návrhu

MPP nepočítá, nejsou proto

žádné územní rezervy, není tam indikován žádný zdroj tepla. V uvedených

lokalitách se nepočítá

s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem.

To znamená, že prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství

a současně prioritní projekt

č.3 (str.17) návrh MPP neplní.

_

2. Využití bioplynu z ÚČOV
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Jedním z opatření cirkulární ekonomiky v Klimatickém plánu Prahy je

využití bioplynu z ÚČOV. Jde o

opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů. Citace:

“…. jeho výroba a vtláčení do

plynárenské sítě může být postupně rozšířena na významnou část stávající

produkce bioplynu v

čistírně, a bioplyn využíván jako náhrada zemního plynu v dopravě i při

výrobě tepla a elektřiny z plynu

v kogeneračních jednotkách“. Platí stejná argumentace jako v případě

využití odpadního tepla z ÚČOV.

Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z karet okolních lokalit

vyplývá, že pro projekt chybí

vymezení infrastruktury, nejsou proto žádné územní rezervy, není tam

plánován žádný zdroj ani

rozvod. V uvedených lokalitách se nepočítá s žádnými veřejně

prospěšnými stavbami souvisejícími s

tímto projektem.

To znamená, že opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských

kalů návrh MPP neplní.
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119 Podbaba - prostupnost

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Návrh MPP negarantuje prostupnost lokality 119 Podbaba pro

bezmotorovou dopravu ani bezpečné

napojení na okolní lokality

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Na území Prahy 6 není naplňováno opatření č.37 (str.23) Klimatického

plánu Praha 2030 – Rozšíření

páteřní sítě cyklostezek a chráněných cyklotras. Citace: “Budování nových

a rozšiřování stávajících

cyklostezek s cílem navýšit cyklodopravu z 1 % na 7 % v létě a na 4 až 5

% v ostatních částech roku.

Postupné oddělování od ostatních druhů dopravy a omezování bariér

rozvoje cyklodopravy na území

města.“ Realita je taková, že návrhu MPP jsou vyznačeny pouze

cyklotrasy stávající s jedinou výjimkou

a tou je využití tělesa Buštěhradské dráhy pro novou cyklotrasu. Žádné

nové cyklotrasy nepřibývají.

Stávající síť cyklotras často vedených po ulicích/cyklopruzích s intenzivní

IAD není doplňována o další

trasy, které by bezpečně propojovaly jednotlivé lokality a umožnily

plánovaný nárůst využívání

bezmotorové IAD. Většina lokalit MČ Praha 6 je bez projektovaných

cyklostezek.

Pro lokalitu 119 Podbaba požadujeme vytyčení bezpečných cyklotras –

propojení mezi stanicemi Metra

Hradčanská a/nebo Dejvická a nádražím Bubeneč, napojení na oblast

Šárky a bezmotorovou

infrastrukturu podél Vltavy, propojení s lokalitami Bubeneč, Dejvice,

Hadovka a Hanspaulka.
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119 Podbaba - skrytá transformace

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Skryté transformační plochy v lokalitě 119 Podbaba.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Území obsahuje dvě skryté transformační plochy. Sportoviště Dukly na

Julisce a 931-931/-/8 Stavby a

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu – objekt Armády ČR v

Čínské ulici. Obě jsou v

zastavitelném území se stanovenou výškovou regulací a představují

potenciální riziko zástavby bez

další regulace s negativními dopady na celou lokalitu.
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121 Strnadovy zahrady - hranice lokality

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Požadujeme upravit nelogické vymezení hranice lokalit 121 a 211.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadujeme změnu vymezení hranice mezi lokalitami 211 Starý

Veleslavín a 121 Strnadovy zahrady.

Požadujeme připojit transformační plochu 411/121/2170 (areál staré

veleslavínské teplárny) k lokalitě

Starý Veleslavín, tedy k zámku a historické zástavbě pod Střešovickými

skalami, kam logicky patří.

Hranice obou lokalit v MPP chybně vede podél východní zámecké zdi

areálu a dále ulicí Nad Hradním

potokem. Vzniká tak nesmyslná situace. Kdy uvedená transformační

plocha je od zbytku navržené

okality 121 oddělena neprostupným blokem fungující teplárny.

Krajinotvorně a městotvorně má být

areál staré teplárny Veleslavín součástí starého Veleslavína, reagovat a

rozvinout historicky se vrstvící

zástavbu v zámeckém areálu a současně reagovat a doplnit i sto a

víceletou obytnou vesnickou

zástavbu na jih od areálu staré teplárny. Taková lokalita má pak svou

hranici logicky na východě v

neprostupné současné teplárně a na severu v železniční trati či zelené

cyklostezce. Logicky pak umožní

vznik menšího klidového lokálního centra, náměstíčka na křížení ulic Nad

Hradním potokem a potoční,

jež je v současnosti pěším komunikačním a sociální křižovatkou.
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121 Strnadovy zahrady - nesouhlas s estakádou

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zásadní nesouhlas s návrhem VPS/silniční estakády 610/-/113 Propojení

Veleslavín – Petřiny.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Estakáda je definována jako “významná místní komunikace – návrh“. Ve

skutečnosti jde o skrytou

sběrnou komunikaci celoměstského významu, který vytvoří nové

propojení mezi třídami Patočkovou a

Evropskou. Stavět takto náročný projekt jako komunikaci místního

významu je nepochopitelné.

Estakáda je v naprostém rozporu se cíli Klimatického plánu Prahy 2030 a

to s Prioritou č.4 (str.62)

kapitoly “Udržitelná mobilita“ – Snižovat intenzitu automobilové

dopravy“. Výstavba komunikací typu

estakáda naopak vede ke zvyšování atraktivity IAD a přivádí další auta do

Prahy a MČ.

Estakáda vede po hranici transformační plocha 411/121/2170 a přímo přes

(nad?) transformační

plochu 411/121/2244, což nedává smysl a dramaticky sníží kvalitu bydlení

v těchto dvou plochách.

Současně to negativně ovlivní kvalitu života v okolních lokalitách 120

Kladenská, 211 Starý Veleslavín,

55 Veleslavín a následně i dále podél propojení na Patočkovu.

Estakáda je vedena přes místní park 123/121/2006 Nový les u Vojenské

nemocnice, který tím ztrácí

zásadním způsobem na své hodnotě a je to v rozporu s cílovým

charakterem lokality 121 definovaným

v krycím listu.

Estakáda v navrhované podobě vytvoří novou krajinnou dominantu, která

pohledově zcela znehodnotí

celé území dotčených lokalit.

Smysl této komunikace z dlouhodobého hlediska zpochybňují projekty,

jejichž cílem je zvyšovat

atraktivitu hromadné a bezmotorové dopravy a snižovat intenzitu IAD (TT

Dědina, modernizace

Buštěhradské dráhy včetně náhrady bezmotorovou trasou v původním

tělese, pokračování TT na staré

letiště, bus nádraží a P+R na Dlouhé Míli apod.)

Ze všech těchto důvodů požadujeme, aby Propojení Veleslavín – Petřiny

bylo z návrhu MPP vymazáno
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a bylo zachováno stávající místní propojení.
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121 Strnadovy zahrady - požadavek na regulační plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zastavitelné transformační a rozvojové plochy v lokalitě 121 Strnadovy

zahrady postrádají regulační

plán. Požadujeme rozhodování o území podmínit zpracováním

regulačního plánu.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Pro lokalit 55 Veleslavín, 120 Kladenská, 211 Starý Veleslavín a 323

Staré Dejvice představuje

významné riziko fakt, že nedostatečně vymezená regulace

• transformační plochy 411/121/2244

a

• transformační plochy 411/121/2170

negarantuje jejich bezproblémové začlenění do lokality a do dalších

sousedících lokalit. Návrh MPP

neřeší dopravní obslužnost transformačních ploch ani návaznosti a vazby

na lokality okolní. Při

předpokládaném počtu vozidel v plánované zástavbě dojde k dalšímu

zhoršení stávající neúnosné

dopravní situace na existujících komunikacích. Návrh MPP nespecifikuje

dostatečně ani veřejnou

vybavenost a infrastrukturu transformační plochy a ani v tomto případě

neřeší návaznosti na lokality

okolní. Výšková regulace ploch převyšuje stávající zástavbu. Krycí listy

lokalit jsou z tohoto pohledu

zcela nedostatečné. To vše generuje riziko, že existující infrastruktura se

ukáže jako nedostatečná se

všemi negativními dopady na výše zmíněné okolní lokality ale i na kvalitu

bydlení ve vlastní lokalitě

121. Sídliště Na Dědině a Dědina a na další lokality v jejich sousedství.

Požadujeme, aby pro transformační plochy v lokalitě 121 Strnadovy

zahrady byl transparentně

vypracován regulační plán.

15



125 Dědina - požadavek na regulační plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zastavitelné transformační a rozvojové plochy v lokalitě Dědina postrádají

regulační plán.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Pro lokalitu 125 Dědina a okolní lokality představuje významné riziko

fakt, že nedostatečně vymezená

regulace ploch

• skupina [T+R] ploch 415/125/4097

• rozvojová plocha 413/125/2925

• transformační plocha 411/125/2245

negarantuje jejich bezproblémové začlenění do lokality a do dalších

sousedících lokalit. Návrh MPP

neřeší dopravní obslužnost transformačních ploch ani návaznosti a vazby

na lokality okolní. Při

předpokládaném počtu vozidel v plánované zástavbě dojde k dalšímu

zhoršení stávající neúnosné

dopravní situace na existujících komunikacích. Návrh MPP nespecifikuje

dostatečně ani veřejnou

vybavenost a infrastrukturu transformační plochy a ani v tomto případě

neřeší návaznosti na lokality

okolní. Výšková regulace ploch výrazně převyšuje stávající zástavbu

lokality Dědina a neodpovídá

charakteru lokality. Krycí list lokality je z tohoto pohledu zcela

nedostatečný. To vše generuje riziko, že

existující infrastruktura se ukáže jako nedostatečná se všemi negativními

dopady na lokalitu Dědina a

na lokality v jejím sousedství.

Požadujeme, aby pro transformační plochy v lokalitě 125 Dědina byl

transparentně vypracován

regulační plán.
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211 Starý Veleslavín - chybné hranice lokality

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Požadujeme opravit nelogické vymezení hranice lokality.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadujeme změnu vymezení hranice mezi lokalitami 211 Starý

Veleslavín a 121 Strnadovy zahrady.

Požadujeme připojit transformační plochu 411/121/2170 (areál staré

veleslavínské teplárny) k lokalitě

Starý Veleslavín, tedy k zámku a historické zástavbě pod Střešovickými

skalami, kam logicky patří.

Hranice obou lokalit v MPP chybně vede podél východní zámecké zdi

areálu a dále ulicí Nad Hradním

potokem. Vzniká tak nesmyslná situace, kdy uvedená transformační

plocha je od zbytku navržené

okality 121 oddělena neprostupným blokem fungující teplárny.

Krajinotvorně a městotvorně má být

areál staré teplárny Veleslavín součástí starého Veleslavína, reagovat a

rozvinout historicky se vrstvící

zástavbu v zámeckém areálu a současně reagovat a doplnit i sto a

víceletou obytnou vesnickou

zástavbu na jih od areálu staré teplárny. Taková lokalita má pak svou

hranici logicky na východě v

neprostupné současné teplárně a na severu v železniční trati či zelené

cyklostezce. Logicky pak umožní

vznik menšího klidového lokálního centra, náměstíčka na křížení ulic Nad

Hradním potokem a potoční,

jež je v současnosti pěším komunikačním a sociální křižovatkou.

Současně požadujeme u transformační plochy 411/121/2170 změnu

charakteru z heterogenního na

vesnickou zástavbu spolu se snížením podlažnosti ze 4 podlaží na původní

2 podlaží. Čtverce 4 podlaží

zasahují chybně až do přízemní historické zástavby obce a zároveň chybně

popírají dominantu

historického zámku. Důvod k dominantě má být důvod kulturně

společenský. Ten nová bytová

zástavba nenabízí.

Požadujeme změnu hranice lokality severně od areálu zámku Veleslavín

(hranice s lokalitou 513

Sídliště Červený vrch) a to tak, aby vedla v ose současné Buštěhradské

dráhy. Zeleň mezi zámeckým

areálem a osou současné Buštěhradské dráhy je důležitou ochrannou

bariérou oddělující klidové
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prostředí zámeckého areálu a dopravní trasy na sever od něj. Oblast mezi

areálem zámku a současnou

osou dráhy se zámkem logicky souvisí.
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211 Starý Veleslavín - nesoulad výkresu s cílovým charakterem

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Aktuální situace konzervovaná návrhem MPP neodpovídá deklarovanému

cílovému charakteru

lokality.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: V krycí kartě lokality je cílový charakter definován takto: “Dotvořit a

posilovat cílový charakter

zastavitelné, stabilizované, obytné lokality Starý Veleslavín se strukturou

vesnickou. Lokalita je součástí

krajiny vymezené v ZÚR s názvem Městská krajina Prahy. Lokalita Starý

Veleslavín je vymezena jako

lokalita s původní vesnickou strukturou. V lokalitě je nutné chránit

dochovaný charakter jádra

původního historického sídla. Cílem navržených regulativů je zachování

prostorového uspořádání,

posílení historického jádra vesnice a zlepšení prostupnosti do lokality

Litovický potok.“ Ve skutečnosti je

cílový charakter lokality zásadním způsobem narušen existencí autosalónů

v samém centru lokality a

návrh MPP tuto skutečnost konzervuje a naopak rozvíjí.

Areál současné provozovny Přerost a Švorc Auto je uveden jako obytný, i

když aktuálně obytný není.

Požadujeme vyčlenění areálu jako transformační obytnou plochu s

potenciálem vytvoření veřejného

prostranství a s podmínkou zpracování územní studie

Požadujeme, aby byla snížena výšková regulace ve střední části lokality

západně od zámku ze 4 na 2

podlaží, což odpovídá cílovému stavu lokality.

A požadujeme, aby v MPP byly vymezeny liniové trasy pro bezmotorovou

dopravu ve směru od Hradu

do Šárky a do lokality Litovický potok a dále ve směru z Petřin na

Červený vrch přes křižovatku

Veleslavín.

Dále požadujeme zachovat pěší stezku kolem zámku po vnějším obvodu

zámecké zdi.
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211 Starý Veleslavín - vymezení  areálu zámku Veleslavín

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Neodůvodněné roztržení areálu veleslavínského zámku. Požadujeme

přičlenit kamennou stodolu do areálu zámku.  viz. příloha PDF
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadujeme doplnit k areálu zámku kamennou stodolu s částí nádvoří v

jihozápadní části areálu.

Stodola je jednoznačně součástí areálu zámku a patří tedy do tohoto

veřejného areálu. V návrhu MPP

je stodola s částí nádvoří ze zámeckého areálu zcela nelogicky vyčleněna.
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211 Starý Veleslavín a 120 Kladenská - Klimatický plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Neplnění cílů Klimatického plnu Praha 2030 v lokalitách 120 a 211.Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Návrh MPP nenaplňuje v případě lokalit 211 a 120 cíle Klimatického

plánu Praha 2030 a to konkrétně

Prioritu č.1 (str.95) kapitoly č.7 Adaptační opatření – Zlepšování

mikroklimatických podmínek ani

opatření č.62 (str.25), kde součástí je bod “Renaturace a tvorba vodních

ploch, mokřadů, říčních a

potočních niv“ (str.97). Z MPP zmizel Dejvický potok mezi zámkem

Veleslavín a hřištěm Hvězdy.

Požadujeme zapracovat do návrhu MPP revitalizaci povrchového toku

potoka minimálně v uvedené

délce, zakomponovat malé vodní plochy, které zde jsou a/nebo byly.

Požadujeme zanést do návrhu

MPP renesanční kanál Hradní potok a v části podél východního okraje

zámeckého areálu ho

vyzdvihnout na povrch.

Požadujeme, aby byla do návrhu MPP zanesena stávající zeleň v lokalitě,

a to konkrétně v těchto

místech:

• po obou stranách Buštěhradské dráhy – zachovat tuto zeleň jako zelený

pás podle plánované

trasy pro bezmotorovou dopravu v tělese Buštěhradské dráhy

• uliční i parkovou zeleň v ulici U sadu.

Adaptační cíle Klimatického plánu Prahy 2030 jsou v lokalitách poblíž

dopravního uzlu Veleslavín

mimořádně důležité. Evropská fungující v podstatě jako dálniční přivaděč,

dopravní uzel Veleslavín,

navrhovaná veleslavínská estakáda v kombinaci se zátěží produkovanou

jedním ze 3 největších

lokálních znečišťovatelů ovzduší v Praze (viz předpovědní portál Libuše),

kterým je teplárna Veleslavín,

představují vysoké riziko pro cílových charakter lokalit i pro jejich

obyvatele. Adaptační opatření

zaměřené na modrozelenou infrastrukturu jsou jednou z mála možností,

jak toto riziko snižovat.
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517 Sídliště na Dědině - požadavek na regulační plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zastavitelné transformační a rozvojové plochy v lokalitách 125 Dědina a

165 Nová Ruzyně postrádají

regulační plán.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Pro lokalitu 517 Sídliště na Dědině a okolní lokality představuje

významné riziko fakt, že nedostatečně

vymezená regulace ploch v lokalitách 125 Dědina a 165 Nová Ruzyně

• skupina [T+R] ploch 415/125/4097

• rozvojová plocha 413/125/2925

• transformační plocha 411/125/2245

• skupina [T+R] ploch [415/165/4036]

• Transformační plocha 411/165/2549

• Transformační plocha 411/165/2332

negarantuje jejich bezproblémové začlenění do lokality a do dalších

sousedících lokalit. Návrh MPP

neřeší dopravní obslužnost transformačních ploch ani návaznosti a vazby

na lokality okolní. Při

předpokládaném počtu vozidel v plánované zástavbě dojde k dalšímu

zhoršení stávající neúnosné

dopravní situace na existujících komunikacích. Návrh MPP nespecifikuje

dostatečně ani veřejnou

vybavenost a infrastrukturu transformační plochy a ani v tomto případě

neřeší návaznosti na lokality

okolní. Výšková regulace ploch výrazně převyšuje stávající zástavbu

zejména v případě lokality Dědina.

Krycí listy lokalit jsou z tohoto pohledu zcela nedostatečné. To vše

generuje riziko, že existující

infrastruktura se ukáže jako nedostatečná se všemi negativními dopady na

lokality Sídliště Na Dědině a

Dědina a na další lokality v jejich sousedství.

Požadujeme, aby pro transformační plochy v lokalitách 125 Dědina a 165

Nová Ruzyně byl

transparentně vypracován regulační plán.
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53 Hradčanská - požadavek na regulační plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Transformační plocha 411/053/2163 v lokalitě Hradčanská postrádá

regulační plán.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Pro lokalitu 53 Hradčanská a okolní lokality představuje významné riziko

fakt, že nedostatečně

vymezená regulace transformační plochy 411/053/2163 negarantuje

bezproblémové její začlenění do

lokality a do dalších sousedících lokalit. Návrh MPP neřeší dopravní

obslužnost transformační plochy

ani návaznosti a vazby na lokality okolní. Při předpokládaném počtu

vozidel v plánované zástavbě

dojde k dalšímu zhoršení stávající neúnosné dopravní situace na

existujících komunikacích. Návrh MPP

nespecifikuje dostatečně ani veřejnou vybavenost a infrastrukturu

transformační plochy a ani v tomto

případě neřeší návaznosti na lokality okolní. Výšková regulace lokality

zejména poblíž křižovatky Prašný

most znehodnocuje průhledové osy lokality a povoluje masivní zástavbu

neodpovídající charakteru

okolních lokalit. Krycí list lokality je z tohoto pohledu zcela nedostatečný.

To vše generuje riziko, že

existující infrastruktura se ukáže jako nedostatečná se všemi negativními

dopady na 53 a na lokality

v jejím sousedství, zejména lokality029 Dejvice Bubeneč a 320 Vily

Bubeneč.

Požadujeme, aby pro transformační plochu 411/053/2163 byl

transparentně vypracován regulační

plán.
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53 Hradčanská - prostupnost

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Návrh MPP negarantuje prostupnost lokality 53 Hradčanská pro

bezmotorovou dopravu ani bezpečné napojení na okolní lokality
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Na území Prahy 6 není naplňováno opatření č.37 (str.23) Klimatického

plánu Praha 2030 – Rozšíření

páteřní sítě cyklostezek a chráněných cyklotras. Citace: “Budování nových

a rozšiřování stávajících

cyklostezek s cílem navýšit cyklodopravu z 1 % na 7 % v létě a na 4 až 5

% v ostatních částech roku.

Postupné oddělování od ostatních druhů dopravy a omezování bariér

rozvoje cyklodopravy na území

města.“ Realita je taková, že návrhu MPP jsou vyznačeny pouze

cyklotrasy stávající s jedinou výjimkou

a tou je využití tělesa Buštěhradské dráhy pro novou cyklotrasu. Žádné

nové cyklotrasy nepřibývají.

Stávající síť cyklotras často vedených po ulicích/cyklopruzích s intenzivní

IAD není doplňována o další

trasy, které by bezpečně propojovaly jednotlivé lokality a umožnily

plánovaný nárůst využívání

bezmotorové IAD. Většina lokalit MČ Praha 6 je bez projektovaných

cyklostezek.

Pro lokalitu 53 Hradčanská požadujeme vytyčení bezpečných cyklotras –

propojení mezi stanicemi

Metra Hradčanská a nádražím Bubeneč, doplnit průjezd transformační

plochou 411/053/2163, doplnit

průjezd horní částí lokality Hradčanská tak, aby bylo možné bezpečně

jezdit z Letenských sadů do

parku van der Stoela a dál na západ souběžně s ulicemi Milady Horákové

a Patočkovou ale ne po

těchto hlavních komunikacích..
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55 Veleslavín - vymezení lokality

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Nelogické vymezení hranic lokality a chybné vymezení cílového

charakteru lokality.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadujeme úpravu hranic lokality 55 Veleslavín tak, aby respektovala

logické vazby na okolní lokality.

Východní část lokality 55 Veleslavín (Transformační plocha

411/055/2315) nemá na zbytek lokality

žádnou logickou vazbu. Jednoznačně patří k lokalitám navazujícím přímo

na křižovatku Veleslavín,

které zásadním způsobem ovlivňuje.

Krycí list lokality 55 Veleslavín definuje cílový charakter lokality jako: “

Dotvořit a posilovat cílový

charakter zastavitelné, stabilizované, obytné lokality Veleslavín se

strukturou hybridní. Lokalita je

součástí krajiny vymezené v ZÚR s názvem Městská krajina Prahy.

Lokalita Veleslavín je vymezena jako

lokalita s hybridní strukturou. Cílem navržených regulativů je zachování

prostorového uspořádání,

dokomponování metropolitní třídy Evropská a vytvoření integrovaného

přestupního uzlu.“ Ve

skutečnosti minimálně 60% lokality tvoří komerční vybavenost, areál

FTVS UK, dopravní plochy

(Evropská). Lokalitu v podobě, jakou nabízí návrh MPP, rozhodně nelze

považovat za stabilizovanou a

obytnou.
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55 Veleslavín - výšková regulace

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Výšková regulace neodpovídající stávajícímu ani cílovému charakteru

lokality.  Požadujeme změny v území podmínit územní studií a regulačním

plánem.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Krycí list lokality 55 Veleslavín definuje cílový charakter lokality jako: “

Dotvořit a posilovat cílový

charakter zastavitelné, stabilizované, obytné lokality Veleslavín se

strukturou hybridní. Lokalita je

součástí krajiny vymezené v ZÚR s názvem Městská krajina Prahy.

Lokalita Veleslavín je vymezena jako

lokalita s hybridní strukturou. Cílem navržených regulativů je zachování

prostorového uspořádání,

dokomponování metropolitní třídy Evropská a vytvoření integrovaného

přestupního uzlu.“

Návrh MPP ale umožňuje zástavbu 8-12 podlaží v transformační ploše

411/055/2315 a dále 12-15

podlaží podél hranice s východní částí lokality 871 Litovický potok. Navíc

není zřejmé, jestli vzhledem

k metropolitní třídě Evropská je tato regulace garantována jako

maximální. Takto definovaná výšková

regulace vysoce převyšuji existující zástavbu (s výjimkou jediného domu

coby dominanty) a

jednoznačně odporuje proklamovanému cílovému charakteru lokality coby

stabilizované.

Požadujeme uvedení výškové regulace do souladu s reálným charakterem

území. Pro transformační

plochu 411/055/2315 požadujeme transparentní zpracování územní studie

(regulačního plánu).
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55- Veleslavín  - pěší prostupnost

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Zajištění bezpečné prostupnosti dopravního uzlu Veleslavín a Evropské

pro pěší.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Křižovatka Veleslavín je a zůstane důležitým (integrovaným) dopravním

uzlem. S postupným

budováním infrastruktury hromadné dopravy (TT Dědina, modernizace

Buštěhradské dráhy,

autobusové nádraží a P+R Dlouhá míle atd.) se bude měnit její charakter

směrem ke křížení tramvaje,

metra a železnice.

Vedle toho Evropská rozděluje obytná území Veleslavína, Vokovic a

Červeného vrchu, která jsou

vzájemně propojena komerčním vybavením, školami, školkami atd. To

vede k vysoké frekvenci

využívání křižovatky místními pěšími obyvateli.

Křižovatka přináší extrémní zátěž pro okolní obytné lokality. Není

bezpečná, přesahuje hlukové i

hygienické limity.

Další zhoršení stavu nepochybně přinese navrhované propojení 610/-/113

Veleslavín – Petřiny, které

přivede další IAD.

To vše vyžaduje kvalitní, bezpečné a bezbariérové pěší propojení přes

křižovatku ve všech směrech a

také všech nástupišť a nástupních ostrůvků, které současná křižovatka

postrádá.

Požadujeme proto, aby takové pěší propojení bylo do návrhu MPP

doplněno.

V návaznosti na to dále požadujeme pro transformační plochu

411/055/2315 transparentní

participativní zpracování územní studie (regulačního plánu), která všechny

tyto skutečnosti zohlední.

A požadujeme, aby Propojení Veleslavín – Petřiny bylo z návrhu MPP

vymazáno a bylo zachováno

stávající místní propojení.
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Bílá Hora lokality 328, 832, 833, 896- Nedostatečná ochrana stávajících

parků

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Nedostatečná ochrana stávajících parků - požadujeme vymezit parky v

celé ploše a chránit je jasnými regulativy.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Uvedenými lokalitami prochází souvislý pás zeleně, který je rozdělen do

pěti městských parků

různé úrovně a část není jako zeleň označena vůbec. Jedná se o:

zelený pás v ulici Na Bělohorské pláni (lokalita Bílá Hora)

123/328/2649 – lokalitní park u kostela Panny Marie Vítězné (lokalita Bílá

Hora)

123/328/2145 – čtvrťový park u Památníku na Bílé Hoře (lokalita

Bělohorská pláň)

123/328/3239 – lokalitní park u obory Hvězda (lokalita Bílá Hora)

123/833/3243 – lokalitní park na Vypichu (lokalita Ladronka)

123/896/2753 – metropolitní park Obora Hvězda (lokalita Hvězda)

Způsob využití v rámci lokalit (na krycím listě lokality) je vyjádřen

nejednoznačně a

nesrozumitelně:

Bílá Hora – zastavitelná obytná

Bělohorská pláň – zastavitelná rekreační

Ladronka – zastavitelná rekreační

Hvězda – nezastavitelná rekreační

Podle textové části metropolitního plánu je způsob využití jednou ze čtyř

základních vlastností

lokality, která spoluutváří její cílový charakter. Ve všech uvedených

způsobech využití území

metropolitní plán připouští umisťování budov a jiných staveb. Spojení

obecných regulativů a

hrubého měřítka negarantuje stabilitu území, bez navazující závazné

územní studie a

regulačního plánu neexistuje nástroj, jak koordinovat dosahování

konkrétních dohod v území

a zajistit harmonické městské prostředí.

Propojené území vzrostlé zeleně od ulice Na Bělohorské pláni přes

Památník na Bílé Hoře a

jižní předpolí až k oboře Hvězda je rekreačním centrem celoměstského

významu a je společně

využíváno obyvateli celé Prahy k rekreačním účelům jako přírodní a

historická památka (ještě

ve spojení s tolerančním hřbitovem). Vzhledem k historické a krajinářské

hodnotě je nutné
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celé území chránit jako nestavební přírodní lokalitu. Vymezení

rozdělenými parky neposkytuje

území dostatečnou ochranu, metropolitní plán zde připouští umisťování

nových staveb

různých rozměrů (dle úrovně parku).

Jádrem území je bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádkem

Hvězda s oborou ležící v

k. ú. Ruzyně, Liboc a Břevnov, které bylo vyhlášeno za národní kulturní

památku nařízením

vlády ČR č. 147/1999 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za

národní kulturní
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Lokalita  - 119 Podbaba - požadavek na regulační plán

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Transformační plocha 411/163/2220 v sousední lokalitě Papírenská

postrádá regulační plán.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Pro lokalitu 119 Podbaba představuje významné riziko fakt, že

nedostatečně vymezená regulace

transformační plochy 411/163/2220 v lokalitě 163 Papírenská negarantuje

bezproblémové začlenění

lokality do celého území. Návrh MPP neřeší dopravní obslužnost

transformační plochy lokality ani

návaznosti a vazby na lokality okolní. Při předpokládaném počtu vozidel v

plánované zástavbě dojde k

dalšímu zhoršení stávající neúnosné dopravní situace na existujících

komunikacích. Návrh MPP

nespecifikuje dostatečně ani veřejnou vybavenost a infrastrukturu

transformační plochy a ani v tomto

případě neřeší návaznosti na lokality okolní. Krycí listy lokality

Papírenská i okolních lokalit jsou z

tohoto pohledu zcela nedostatečné. To vše generuje riziko, že existující

infrastruktura se ukáže jako

nedostatečná se všemi negativními dopady na lokalitu 163 a na lokality v

jejím sousedství, zejména

lokalitu 119 Podbaba.
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Lokalita 871 - Litovický potok - potenciální zastavitelnost

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Požadujeme, aby vlastnost využití cílového charakteru lokality 871

Litovický potok byla

změněna na nezastavitelnou rekreační.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Cílový charakter lokality Litovický potok je definován vlastnostmi -

zastavitelná nestavební,

parkový les, zastavitelná rekreační, stabilizovaná. V lokalitě jsou

vymezeny plochy

podrobnějšího členění nestavebních bloků, jmenovitě městská parková

plocha lesní, městská

parková plocha zahradní, vodní plocha a les na lesních pozemcích, které

jsou společně

označeny jako lokalitní park. Zbývající část lokality je vymezena jako

zahrádková osada.

Méně než 0,5% celkové plochy je označeno jako zastavitelná rekreační

plocha (412/871

/5099). Celá lokalita je však charakterizována jako zastavitelná rekreační,

v kteréžto je

přípustné provádět změny v území (včetně umisťování budov a jiných

staveb) pro městské

parky, rekreaci a sport. Dále je přípustné umisťovat s nimi související

doplňkové stavby,

dopravní a technickou infrastrukturu a zahrádkové osady. Plán tak

zaručuje všem

vlastníkům pozemků v lokalitě umístění stavby na pozemku pro rekreaci a

sport. Není

stanovena regulace zastavěné plochy, výšky budov, kapacit návštěvnosti,

dopravní

obslužnosti apod. Mohou zde být umístěny například stavby jako

fotbalový stadion, golfový

klub s ubytovacím zázemím, plavecký stadion aj. Z plánu není totiž

zřejmé, kdo a jak bude

území k rekreačním a sportovním účelům využívat. Dopady využití nejsou

předvídatelné a

nelze řešit ani funkční návaznosti. Plán nereguluje ani negarantuje a neplní

tedy řádně své

poslání. Využití lokality tak fakticky skrývá potenciál transformace a

rozvoje formou

nepřiměřené zástavby a nedostatečně chrání městské parkové plochy, les a

zahrádkovou
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osadu, které tvoří více jak 99% plochy lokality. Z tohoto důvodu

požadujeme, aby vlastnost

využití cílového charakteru lokality byla změněna na nezastavitelnou

rekreační.
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Lokalita 871/Litovický potok - nevymahatelnost netransparentnost

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Námitka

Nepřehledné a nejasné značení ploch v plánu, které fakticky skrývají

potenciál

transformace a rozvoje.

Popis lokality a její vymezení nelze jednoznačně vyložit. Složením všech

regulativů lze dojít

k závěru, že Lokalita 871/Litovický potok je potenciálně

transformovatelná.

Požadujeme zlepšení prostupnosti ve veřejném zájmu. Zlepšit navázání

lokality do městského

prostoru pro pěší a cyklisty. Využit lépe potenciál pro využití veřejných

oddechových a rekreačních

ploch. Regulativy zamezit stavební činnost. Podpořit rozvoj aktivit pro co

nejširší veřejnost. Pro změny

kvality ploch požadujeme předepsání regulačního plánu.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Předmět připomínky – Nepřehledné a nejasné značení ploch v plánu, které

fakticky skrývají

potenciál transformace a rozvoje. Popis lokality a její vymezení nelze

jednoznačně vyložit.

Složením všech regulativů lze dojít k závěru, že Lokalita 871/Litovický

potok je potenciálně

transformovatelná. Plán v principu Negarantuje vymezené funkce ani

využití ani prostupnost.

Předmět připomínky - Omezená prostupnost a navázání do městského

prostoru, nevyužitý potenciál

pro využití veřejných oddechových a rekreačních ploch.

Hlavní kvalita (k ochraně a rozvoji) - Libocký rybník, povodí Litovického

potoka

Hlavní potenciál – Rozšíření otevřených ploch pro oddech v přírodě a

rekreaci, zlepšení prostupnosti.

Hlavní riziko – Skupování zahrádek a jejich transformace na rekreační

funkci jen pro „vybranou“

veřejnost.

Lze dovodit, že plán aktivně chrání lokalitu jako rekreační zastavitelnou.

Změnám v území nebrání, ale

nic negarantuje. Plán umožňuje zvýšení rekreačně oddechového

potenciálu, jen není zřejmé, kdo a

jak se zde bude rekreovat. Lze mít území členěné na lokality, ale závazné

jednoznačně platné a

závazné regulativy se musí vztahovat ke konkrétní ploše na podkladu
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katastrální mapy. Požadovanou

flexibilitu lze dosáhnout tím, že bude pro případ změny podrobnějšího

členění ploch požadováno

zpracování regulačního plánu, který může dát odpovídající podrobnou

regulaci a stanovit nově

podmínky využití území s tím, že změny musí dodržet podmínky využití

lokality jako zastavitelné

rekreační lokality v souladu s příslušnými článkem metropolitního plánu.

Pokud tato podmínka nebude

v plánu uvedena, nemá město nástroj, jak změny v území koordinovat. V

souladu se stávajícím

plánem, kde je vymezana plocha ZMK. Zeleň městská krajinná by měla

být lokalita vymezena

principiálně jako nezastavitelná.

Zeleně vyznačená “nezastavitelná” plocha Lokalita 871/Litovický potok je

popsaná jako zastavitelná

nestavební, stabilizovaná, rekreační. Cílový stav mluví jen o zlepšení cest

a jejich napojení na ulice.

Individuální regulativy nejsou stanoveny. Přes lokalitu je vymezen ÚSES.

Vymezena pěší prostupnost.

Ve VPS je vymezena jen železnice se stanicí Praha Veleslavín.

V území jsou pak vymezeny plochy podrobnějšího členění. Dle výkladu

platí všechny regulativy

dohromady. Takže v tato zelená “nezastavitelné” lokalita je ve skutečností

stavební kde dle článku 64

odstavec 2) je možné umisťování budov a jiných staveb pro rekreaci a

sport včetně k nim náležící

doplňkové stavby a zahrádkové osady. Zároveň je v lokalitě vymezena

plocha zahrádkové osady.

Regulativy, dávají ploše jasný účel zahrádek, umožňují umisťovat budovy

zahradních domků, nebo

zahrádkářských chat dle regulativů článku 64. Ten však připouští provádět

změny v území včetně

umisťování budov a jiných staveb pro rekreaci a sport. Dle ústního

výkladu je zde závazně chráněna

zahrádková osada, dle logiky článků je však přípustná změna zahrádek v

duchu rekreačního území

např. na soukromé golfové hřiště, nebo tenisový klub. Plán sice formálně

vymezuje pěší prostupnost,

ale protože není vyznačena jako veřejný zájem je nevymahatelná. Území

již je oplocené a lze jej mít

uzavřené nadále. Plán je záměrně flexibilní, nereguluje, negarantuje, a

tedy neplní řádně své poslání.

Občanům se zde říká jen to, že zde má být rekreace, ale není zřejmé, jaká

a pro koho, tedy kdo a jak

vlastně bude území užívat, a tedy nejsou předvídatelné dopady a nelze

řešit funkční ani návaznosti.

Plán má za cíl odemknout území, ale odmítá městu dát nástroje k možnosti

managementu a řízení.

Tím se stává pouze jen hrubou strukturou, která je ovládána volným trhem

jen s malou možností
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města aktivně působit a zastupovat potřeby a zájmy všech občanů. Bez

doplnění těchto nástrojů to

plán není schopen naplňovat své poslání.
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