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Územní studie  =  Územně plánovací podklad

• Prostor, kde si občané a (samospráva) domlouvá způsob řešení strategických i 
konkrétních problémů. 

• Po nalezení shody a způsobu řešení ji lze zapsat do evidence územně plánovací 
činnosti a státní správa je pak povinna nalezenou shodu zohlednit.  

Účel územní studie

• podklad pro změnu Územního plánu 

• podklad  pro projednání nového územního plánu

• podklad pro následnou žádost o zadání regulačního plánu 

• podklad pro zpracování Management plánu 

• Podklad pro zpracování Rozvojového plánu krajiny

Práce je připravena k předání a zahájení projednávání 



On-line kancelář – k trvalé kontrole a připomínkám

Postupná práce dle fází



• Podrobná analýza závazných podkladů MČ, hl.m. Prahy i ČR – definování veřejného zájmu 



• Pojmenování východisek pro hodnocení potenciálů a problémů v území 



• Analýza území a vytvoření problémové mapy 



• Dle analýzy členění území do oblastí k hodnocení krajinného rázu. 



• Hodnocení krajinného rázu dle metodiky.  
• Definování hodnot k ochraně, k rozvoji potenciálů a problémů k řešení a změnám.  



224 Projektů a opatření



V rámci přípravy management plánu 54 vybraných projektů



• Nerozšiřuje výstavbu

• Chrání přírodní a kulturně historickou 

krajinu, unikátní biotopy 

•Obnovuje prostupnost krajinou, vodní toky 

a přístup k nim. 

• Vytváří páteřní rekreační cesty, cesty pro 

denní využití, veřejné plochy 

•Řeší dopravní vazby, protipovodňová 

opatření, hospodaření s dešťovými vodami.

• Propojuje Šárku s klíčovými rekreačními 

plochami

•Navrhuje nové vedení metropolitního 

parku a řadu konkrétních projektů a 

opatření

•Nabízí potenciál celodenních výletů do 

přírody, rozvoj služeb a aktivit. 



Nábřeží Vltavy 
Dejvická riviéra 



Protipovodňová 
opatření

Na  Mlýnku 

V Podbabě a propojovací tunel



Propojovací cesty 
Sedlec –Podbaba
Podbaba - Baba



Páteřní pěší rekreační 
propojení podél potoka od 
piacety na Břetislavce na 
Korek a dále do Tichého 
údolí



Šárecká Horizontála - pěší a 
cyklistická obslužná 
komunikace od Matěje na 
Džbán.



Páteřní cyklotrasa 
Nebušice, Veleslavín a 
Horoměřice a Suchdol , 
Veleslavín



Rekreační les Nad Mlýnkem 
a  nový Metropolitní park 
směrem k Houslím a Kozím 
hřbetům



Městské provázání oblasti 
Jenerálky chodníky s 
veřejným osvětlením

revitalizace plochy s 
potenciálem pro městskou 
sportovní halu. 



Městský park Červený vrch
oddechové území



Revitalizace a rozvoj 
veřejných ploch

Rozvoj ploch oddechu, 
sportu a služeb pro 
rezidenty i návštěvníky



161 registrovaných uživatelů

148 Vláken – pinů dle fází

Přes 200 komentářů a  připomínek 

Desítky osobních setkání 

Představení občanům na setkáních: 
• analýza 
• Koncepce
• Struktura – krajinný ráz

Zapojení veřejnosti do diskuse o problémech, potenciálech  a návrzích opatření

Návrh nebyl představen !





Změny územního plánu narovnávají poměry v území. Mění rozvojové plochy na stabilizované



Více jak 100 změn

Návrh prošel kontrolou 
pořizovatele 



Děkuji  za pozornost

Ing. arch. Vladan Hodek
tel: 604144782
mail: hodek@axiohm.cz


