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Námitka č. 1  

Vymezit územní rezervu pro městskou komunikaci s tramvajovou tratí ze 

Suchdola na Dlouhou míli.    

Typ vyjádření: Námitka   Vyjádření k: výkresové části 

 

 

Text:  

Žádáme vymezení územní rezervy pro společné vedení tramvajové trati a obslužné ulice 

čtvrťové úrovně od plánovaného terminálu Výhledy na Suchdole k napojení na ukončení 

plánované trati na Dlouhou míli a předepsání vyhledání řešení koordinovanou územní studií 

zakončenou směrným regulačním plánem. Kolem tohoto nového městského bulváru zejména 

v katastrálním území Horoměřic bude vymezena novým územním plánem Horoměřic 

občanská i komerční vybavenost k obsluze obyvatel celého spádového území. Přesné 

vymezení polohy bulváru s tramvajovou tratí a vybaveností by určila až územní studie 

spádového území, která bude zahrnovat jak pražské městské části, tak obce Středočeského 

kraje. Rozvoj se pak dále týká zejména katastrálního území MČ Suchdola, Lysolají a Nebušic.  

 

Odůvodnění:  

19. 4. 2017 byl usnesením vlády ČR č. 292 schválen Strategický rámec Česká republika 2030.  

Tento dokument je platný včetně implementačních dokumentů a směrný pro všechny 

navazující regionální strategie i závazné dokumentace jako je Politika územního rozvoje, 

Zásady územního rozvoje i pro tvorbu územních plánů. Cílem je usilovat o sociálně soudržnou, 

environmentálně odpovědnou a ekonomicky prosperující společnost, která bude schopna do 

roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. K naplnění společenských cílů je vyžadováno 

zavedení strategického řízení a koordinace rozvoje pro území větší než obec, ale menší než 
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kraj, a to tak aby vznikl přiměřeně velký funkční region – spádové území, v rámci kterého 

budou moci jeho obyvatelé zajistit většinu svých životních potřeb. V rámci projektu SMACKER 

(Local Mobility Forum) se pravidelně setkávali představitelé obcí a městských částí 

severozápadního segmentu pražské aglomerace a diskutovali společné problémy a možnosti 

řešení. Všechny zapojené obce jsou pod silným vlivem hl. m. Prahy. V průběhu 30 let se malé 

vesnice přeměňují na sídelní satelity, ve kterých už nyní je zafixován další mnohatisícový rozvoj 

osídlení, aniž by obce měly na svém přilehlém území naplánován rozvoj odpovídající městské, 

komerční, ale i technické vybavenosti. Většina obyvatel obcí jsou Pražáci, kteří žijí za Prahou. 

Protože nemají jinou alternativu, dojíždí denně za prací, školou a službami do hl. m. Prahy. 

Tento způsob života způsobuje neúměrnou denní migraci a zátěž okrajových městských částí. 

Jen samotné spádové území představuje potenciál více jak 30 tisíc obyvatel, tedy okresní 

město, které ale nedisponuje potřebnou infrastrukturou ani městskými vazbami na své okolí. 

Představitelé samospráv spolu s odborníky vyhodnotili možnosti řešení a konstatovali potřebu 

pořízení společné územní studie spádového území, jejímž výsledkem by byly nároky na 

společnou koordinaci územních plánů pro rozdělení vybavenosti a návaznost infrastruktur. 

Propojení města tramvajovou tratí reálnou severní tangentou integruje území do metropole a 

vytváří ideální podmínky pro snížení dostředného zatížení města. Vytvořením přestupních 

vazeb na konkurenceschopnou (kolejovou) dopravu, která je obousměrně provázána do hl. m. 

Prahy vnímají všichni zúčastnění jako velice atraktivní. Rádi bychom navázali na 

prvorepublikovou tradici pořízení směrných regulačních plánů, které by doplnili územní plány 

a vytvořili závazný jednotně koordinovaný plán mezi obcemi a MČ.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


