
Šárecké údolí – širší vztahy 

Připomínka č. 5  

Rozvoj zástavby Sedlce vymahatelně podmínit odpovídající vybaveností a 

infrastrukturou.  

Typ vyjádření: Námitka   Vyjádření k: výkresové části 

 

Text: 

Dále požadujeme, aby v souladu s metodikou MMR Metropolitní plán obsahoval i pravidla 

pro využití všech dostupných nástrojů aktivního městského managementu: např. stanovení 

jasných podmínek, za kterých je nutné pořídit územní studii, regulační plán. Pro problémová 

místa vymezit podmínku úprav parcelace. Nastavit podmínky priorit rozvoje a jejich souvislosti 

včetně zamčení rozvoje do územní rezervy do doby naplnění jiné výstavby, vzniku občanské 

vybavenosti, nebo veřejné dopravní infrastruktury. Ve vztahu ke spádovému území konkrétně 

požadujeme podmínit rozvoj zástavby Sedlce vybudováním odpovídající občanské, 

technické a dopravní infrastruktury, zejména pak tramvajové tratě.     

 

Odůvodnění:   

Důležitým důvodem pro jednotné zobrazení je možnost funkční koordinace a propojování 

územních plánů do jednotné regionální struktury. Právě práce s územím, které je větší než 

obec, je důležitým předpokladem pro funkční koordinaci a spolupráci v rámci utváření 

soudržných, odolných, prosperujících polyfunkčních a polycentrických celků, míst pro život – 

spádových území.  

Cílem Metropolitního plánu je odemknutí území k rozvoji. Dává obecné regulativy, ale usiluje 

o zachování flexibility plánu. Hovoří o vrstevnatosti, ale ve skutečnosti se jedná jen o složitý 

popis jednotlivých ploch, který je po složení všech článků často málo jednoznačný a 

potenciálně proměnitelný. Plán tak vytváří ve skutečnosti prostředí, které je málo 
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předvídatelné. Více jak 20 let praxe se stávajícím územním plánem prokázala, že podrobný 

popis v měřítku územního plánu tedy 1:10 000 není pro uspokojivé hledání konkrétního řešení 

v území, kde je nutné podrobnější posouzení. Hrubé měřítko územního plánu je základním 

nástrojem pro orientaci v území, ale není dostatečným nástrojem pro rozhodování v měřítku 

jednotlivých parcel. Zkušenost ukázala, že pro ochranu již vystavěného a stabilizovaného 

území je pro jeho dotváření a změny v uspořádání nutné pracovat v daleko menším měřítku. 

Měřítko územní studie a následně regulačního plánu je schopné popsat individuální kvality, 

kulturní hodnoty a místní vztahy a funkce. Pro stabilizované vystavěné město je potřebné na 

podkladě územní studie zpracovat regulační plán, který přesně vymezuje hodnoty, které 

chrání a dává limity a pravidla pro případné změny v území. Takto popsané území dává státní 

správě jasný návod, jak rozhodovat. Majitelům nemovitostí garantuje, že kvalita vystavěného 

prostoru bude zachována. Není žádný důvod, aby se pro všechna stabilizovaná území regulační 

plán pomalu neodpracovával s tím, že by mělo platit pravidlo, že v lokalitě lze dělat jen malé 

změny a dotváření a pokud by se měla měnit kapacita a proměňoval charakter místa, pak bude 

vždy stanoven požadavek na regulační plán. Pro všechny rozvojové plochy je potřebné 

předepsání podrobného zastavovacího plánu, který bude pořízen buď na úrovni územní 

studie, nebo regulačního plánu. Uvedením této podmínky nepředstavuje žádnou blokaci, ale 

naopak umožňuje samosprávě transparentně vyjednávat podmínky pro zástavbu v území 

v potřebné podrobnosti a investor po projednání má jistotu, že bude moci realizovat záměr 

v dohodnuté podobě a kapacitě. Je to standardní transparentní postup. Jasný a přehledný plán 

dále umožní předat kompetenci k pořízení územních studií a regulačních plánů do rukou 

městských částí a tím zpracovávání podrobné územně plánovací dokumentace zásadně 

urychlit. Hl. m. Praha se pak může věnovat koordinaci se Středočeským krajem a koncepčnímu 

rozvoji velkých území. Městské části se pak budou moci stát plnohodnotnými partnery obcí při 

společném plánování spádového území. Tento postup je v souladu s principy subsidiárního 

přístupu k veřejné správě, který umožňuje účinně poznávat, vyjednávat a chránit veřejné 

zájmy. Z tohoto důvodu je nezbytné v Metropolitním plánu tyto nástroje využít.   

 

 

 

 

 


