
Shrnutí lokality 517 Sídliště na Dědině ke dni 1.6.2022 

 
1. Výchozí stav 
 
Shrnutí připomínek k 31.5.2018 
89 komentářů; cca 50 připomínkujících 

• Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilovou 
zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře 
dostupná z centra a má dostatek základních služeb obyvatelům. Spojuje tak v sobě výhody 
bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova. Nejhodnotnější na sídlišti je spousta 
zeleně, snadná dostupnost Divoké Šárky a dobrá občanská vybavenost – škola, školka a 
obchodní centrum se zdravotním střediskem. Oceňujeme blízkost Divoké Šárky, klidnou a 
malebnou Starou Liboc se svým kostelem a rybníkem. 

• Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými 
opatřeními. Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, 
a to bez dořešené obslužnosti takového množství lidí ve všech směrech. Lidé se obávají nové 
výstavby v okolí. Plánovaná výstavba (v tomto případě hned několika transformačních ploch) 
postrádá dopravní obslužnost, zázemí, návaznost na okolní lokality, infrastrukturu. 
Nerespektují nadále se zvyšující intenzitu automobilové dopravy, a naopak k ní přispívají. 

• Lokalita je v MP vymezena chybně. Zahrnuje i úzký pruh při severní straně Evropské, který 
však patří do oblasti Šárka a v rámci ní by měl být i posuzován. Navrhovaná výšková zástavba 
by měla drastický dopad především na oblast přírodní rezervace Divoká Šárka, o níž ji dělí 
místy jen zhruba 150 metrů. Nesouhlas s výstavbou v zeleném pásu podél Evropské, která by 
přerušila propojení Ruzyně – Divoká Šárka, ať už vizuálně, tak i fyzicky. V tomto místě se musí 
zachovat zeleň, jedná se přece o nádherný park, a čím hlouběji se bude do něj zasahovat (i 
když zatím okrajově), tím pro budoucnost tohoto parku hůře 

• Výšková regulace 21NP na místě současných 13NP domů je nesmyslná, měla by se změnit na 
12NP a současné 13NP posuzovat v rámci § 27 PSP jako lokální dominanty. 8-10 pater v 
rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Nepřijatelné 
"přeskakování" rastru s číslem 8 na jižní stranu ulice Evropská. Jde zejména o ulici Navigátorů. 

• Problematické parkování. 

• Tramvajová trať. 
 
2. Aktuální stav 2022 

• Číslo lokality se nezměnilo. 

• Mírně se změnil rozsah lokality. Problematická transformační plocha podél severní strany 
Evropské byla přiřazena k Šárce a zůstává zachovaný stávající stav. Vypadly transformační 
plochy 411/517/2246 a 411/124/2281. 

• Došlo ke zreálnění výškové regulace existující zástavby (12 podlaží na sídlišti a 4 podlaží v ulici 
Navigátorů). 

• Výšková regulace transformační plochy 411/125/2245 byla snížena na 6 a 4 podlaží z 8. 
Naopak ze 2 na 6 podlaží byla zvýšena regulace transformační plochy 413/125/2925. 

• Do MPP byla doplněna občanská vybavenost – ZŠ, MŠ + středisko pro nevidomé (?) 
v Šmolíkově ulici. 

 
3. Hodnocení 

• Pozitivní jsou následující body: 
o Zrušení plánované výstavby podél severní strany Evropské a “navrácení“ území Šárce. 
o Zreálnění výškové regulace na vlastním území lokality. 

• Negativní jsou zejména tyto: 
o Změny ve výškové regulaci a územním rozsahu okolních transformačních ploch 

v součtu nic neřeší. Zejména navýšení v případě transformační plochy 413/125/2925 
jde proti připomínkám obyvatel.  



o Zásadní problém – návrh MPP nijak neřeší dopravní obslužnost a infrastrukturu 
transformačních ploch 411/125/2245, 413/125/2925 podél Drnovské a celé Nové 
Ruzyně a vazby těchto ploch na stávající lokality v okolí. Přes celkem snadno 
odhadnutelný odhad nárůstu počtu rezidenčních a zásobovacích vozidel se na uliční 
infrastruktuře a její kapacitě nic nemění. 

• Neutrální body: 
o Otázka tramvajové trati. V červenci bude zahájena výstavba, takže téma z hlediska 

připomínkování MPP už není relevantní. Není zřejmé, jestli negativní stanoviska 
z roku 2018 představovala většinový názor. 

 
4. Návrhy pro námitku 

• Dopravní obslužnost transformačních ploch v okolí lokality 
Návrh MPP neřeší dopravní obslužnost transformačních ploch v okolí lokality, návaznosti a vazby. Při 
předpokládaném počtu vozidel v plánované zástavbě dojde k dalšímu zhoršení stávající neúnosné 
dopravní situace v existující zástavbě a na existujících komunikacích. Krycí listy lokalit Nová Ruzyně a 
Dědina jsou z tohoto pohledu zcela nedostatečné. 

• Veřejná vybavenost a infrastruktura transformačních ploch v okolí lokality 
Návrh MPP specifikuje veřejnou a infrastrukturu transformačních ploch v okolí lokality velmi obecně 
bez návazností a vazeb na okolí. Krycí listy lokalit Nová Ruzyně a Dědina jsou z tohoto pohledu zcela 
nedostatečné. 
 
5. Náměty pro pozitivní připomínky (podávají jednotliví občané) 

• Podpora zeleně podél severní strany Evropské 
V této fázi připomínkování může majitel pozemku vznést námitku a požadovat ve “veřejném zájmu“ 
původně plánované výstavby podél Evropské. Pozitivní připomínky jako podpora aktuálního řešení 
mohou ovlivnit případné rozhodování. 
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