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Magistrát hlavního m�sta Prahy 
Odbor územního plánu 
Jungmannova 29/35 
111 21 Praha 1 

V Praze dne 27. listopadu 2009 

VELESLAVÍN - VOKOVICE – STARÉ DEJVICE 

V�cn� shodné p�ipomínky a zmocn�ní zástupce ve�ejnosti p�i po�izování 
nového územního plánu a po�izování celom�stsky významných zm�n 

starého územního plánu hlavního m�sta Prahy  

My, níže podepsaní obyvatelé hlavního m�sta Prahy, uplat�ujeme v souladu s § 23 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb. v�cn� shodné p�ipomínky ke konceptu územního plánu hlavního 
m�sta Prahy, o jehož po�ízení rozhodlo Zastupitelstvo hlavního m�sta Prahy usnesením �. 
17/43 ze dne 31.5.2007. Na základ� t�chto,  p�ipomínek zmoc�ujeme k podání námitky a k 
našemu dalšímu zastupování p�i projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona 
zástupce ve�ejnosti. 

P�edm�tná územn� plánovací dokumentace: 
a) koncept a p�ípadný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož po�ízení rozhodlo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením �. 7/1 ze dne 31. 5. 2007 (dále jen „Územní plán hl. 
m. Prahy“), 

b) p�ípadný koncept a návrh celom�stsky významných zm�n I. Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního m�sta Prahy, o jejichž po�ízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením �. 
19/71 ze dne 18. 9. 2008 (dále jen „CVZ I.“), 

c) p�ípadný koncept a návrh celom�stsky významných zm�n II. Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního m�sta Prahy, o jejichž po�ízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením �.  
25/39 ze dne 26. 3. 2009 (dále jen „CVZ II.“). 

Zn�ní p�ipomínek:

1) Žádáme, aby za ú�elem vytvo�ení centrálního parku  s významnou krajiná�skou 
a  rekrea�ní funkcí bylo ve Vokovicích a Veleslavín� na plochách zahrad p�i 
záme�ku Veleslavín, brownfields po veleslavínské  teplárn� a p�edevším na 
plochách Strnadova zahradnictví ur�eno funk�ní využití ZN (území krajinné – 
plochy nelesní) nebo ZP (plochy parkové) 

2) Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva UD/21 pro vybudování spojky ulic  
Evropská a Na Pet�inách vedoucí ulicemi Na V�trníku a Alžírskou. 

3) Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva pro vybudování železni�ní stanice 
Dlouhý lán. 
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4) Žádáme, aby byla na území Vokovic zakotvena vyšší ochrana stávající zelen�
pomocí ur�ení funk�ního využití ZN nebo ZP a plovoucích zna�ek. Nesouhlasíme 
se zm�nou funk�ního využití z VV na OB v oblasti nyn�jší Hygienické stanice. 

5) Žádáme, aby byl do územního plánu zanesen tok Veleslavínského potoka a 
vytvo�ena územní rezerva umož�ující budoucí revitalizaci Dejvického potoka  a 
Dejvického rybní�ku v jejich p�vodní poloze. Žádáme zanesení chyb�jících 
vodních tok�,  vodních zdroj� a vodárenských za�ízení na území Veleslavína a 
Vokovic do grafické �ásti územního plánu hlavního m�sta Prahy. 

6) Žádáme zm�nu názvu lokálního centra Vokovice na Veleslavín v �l. 2.2.2 a 2.2.6 
závazné �ásti konceptu územního plánu hlavního m�sta Prahy. 

7) Nesouhlasíme se zm�nou funk�ního využití z VVZ na OB na parcelách 
1271/1,18,19,20 k.ú. Vokovice na �erveném Vrchu  

8) Žádáme zanesení ploch ZN pro ú�ely cyklostezky a p�ší komunikace v celé trase 
a minimální ší�i zatunelované železni�ní trati od stanice Veleslavín po park 
Stromovka. 

9) Žádáme zanesení funk�ního využití VV místo SM v rámci územní rezervy UU/36 
v míst� sou�asného sb�rného dvora Proboštská na katastru Dejvic 

Od�vodn�ní p�ipomínek:

Souhrn:   
P�ipomínky 1) – 6) se týkají oblasti jižních Vokovic a P�edního Veleslavína, které byly v 
minulosti t�žce poni�eny vestavbou dvou tepláren a vyžadují nejen urbanistickou rehabilitaci 
ale také ochranu jako sou�ást radiálního údolí tak, jak to vymezuje závazná �ást územního 
plánu v kap. 1.1. kde je konstatováno, že je t�eba „ zachovat nezastav�né �ásti radiáln�
sm��ujících údolí a výrazných h�bet� tvo�ících „zelené“ klíny pronikající z p�ím�stské krajiny 
hluboko do centrální �ásti m�sta“.  Rekultivace oblasti by proto m�la spo�ívat v ochran�, 
posílení a obnov� dochovaných p�írodních prvk�, p�edevším potok� a pramen�, toto však 
není v�bec zohledn�no. Naopak, koncept územního plánu tuto oblast ur�uje k zástavb� na 
všech volných plochách bez toho, že by zde byla provedena celková podrobn�jší územní 
studie, kterou tímto požadujeme.  
Chybí jasné vymezení Centrálního parku Veleslavín, který byl M� Praha 6 slíben ve 
volebním programu. Zárove� zde mají být  vybudovány  t�í velké dopravní stavby (jde o 
prodloužení metra A, modernizaci bušt�hradské trati v�etn� nové stanice Dlouhý lán a nové 
dopravní tj. silni�ní napojení Pet�in na �ervený vrch), které spole�n� se  zástavbou 
umožn�nou územním plánem p�inesou požadavek na budování nových komunikací 
(konkrétn� jde o propojení ulic Na Rozdílu a V p�edním Veleslavín� a prodloužení ul. 
St�ešovická). Tím dojde k zahušt�ní lokality a nežádoucímu zpr�jezdn�ní ve všech sm�rech. 
V konceptu vnímáme mnoho ned�sledností a rozpor� výkresové �ásti s textovou nap�íklad: 
jsou zde dv� velká dosud nezastav�ná území, poslední v této lokalit� o celkové vým��e kolem 
devíti hektar� a to Strnadovo zahradnictví a brownfields po staré teplárn� Veleslavín, tyto 
plochy nejsou v závazné �ásti uvedeny mezi transforma�ními lokalitami a rozvojovými 
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územími a navíc jsou posuzovány izolovan�. Obytný soubor u Strnadových zahrad byl totiž 
za�azen do zvláštního režimu projednávání jako celom�stsky významná zm�na územního 
plánu Z2590 (v této v�ci jsme podávali nesouhlasnou p�ipomínku v lednu 2009). Do st�edu 
obytného celku má být situováno centrální nám�stí, které v konceptu územního plánu není 
podchyceno a není tedy zohledn�no, že velmi malá oblast na pomezí Vokovice a Veleslavína 
bude mít hned t�i m�stská centra avšak žádnou v�tší klidovou zónu.  
  
Ad 1) 

Oblast Veleslavína a Vokovic je zatížena objektem sou�asné  teplárny nevhodn� umíst�né do 
bezprost�ední blízkosti obytných ploch a vysoce frekventovanou ulicí Evropská, která výrazn�
omezuje prostupnost území z obytných ploch sm�rem na sever. Veleslavín z t�chto d�vod�
nutn� pot�ebuje klidovou zónu, park, který by kompenzoval uvedené negativní vlivy a 
vytvá�el podmínky pro kvalitn�jší život jeho obyvatel. K  vytvo�ení centrálního parku 
Veleslavín lze využití plochy brownfields po staré veleslavínské teplárn� v sousedství zahrady 
Veleslavínského zámku a p�edevším zelených ploch Strnadova zahradnictví. Koncept územní 
plánu však p�edpokládá p�em�nu zahradnictví kde je funkce PZA i brownfields na 
zastavitelné plochy OB, s �ímž nesouhlasíme a žádáme zm�nit jejich funk�ní využití na 
plochy nelesní ZN nebo parkové plochy ZP. Nejvhodn�jší lokalitou ke z�ízení rozsáhlejších 
parkových ploch jsou na katastru Vokovic parcely �.1109/1,5,6,7,8 a 1002/2,1053/2  p�i škole 
Na dlouhém lánu.  

Ad 2) 

Nesouhlasíme s koncipováním územní rezervy UD/21 pro vybudování tunelu a estakády mezi 
ulicemi Evropská a Na Pet�inách. Toto dopravní spojení by zde dramaticky zvýšilo hlukovou 
a emisní zát�ž, která by zcela jist� p�ekra�ovala hygienické limity, tak jak tomu je v 
sou�asnosti na ulici Evropské. Toto dopravní spojení se dále vylu�uje s výše uvedeným 
zám�rem na vytvo�ení parku ve Veleslavín�, je v kolizi se zeleným pásem na budoucím 
zatunelovaném t�lese rychlodráhy a zdejší pramennou oblastí, navíc p�ivede dopravu do 
obytné �tvrti a bezprost�edního okolí dvou základních škol a mate�ské školky, obdobný dopad 
bude mít i na oblast Pet�in. Z t�chto d�vod� žádáme, aby územní rezerva UD/21 nebyla 
za�azena do konceptu územního plánu hlavního m�sta Prahy. Zárove� žádáme aby byla 
prov��ena alternativa propojení pro MHD, nap�. lanovou dráhu. 

Ad 3) 

Nesouhlasíme se za�azením územní rezervy pro vybudování železni�ní stanice Dlouhý lán. 
Stanice se stane akcelerátorem zdejší zástavby. Tato stanice v dob� posuzovaní EIA na 
modernizaci trati Praha – Kladno nebyla sou�ástí zám�ru proto nebyla posouzena z hlediska 
vliv� na životní prost�edí. Vybudování této stanice se vzhledem ke sklonu terénu neobejde 
bez ražby tunelu, která s sebou nese riziko stržení pramen� v této lokalit� (nap�íklad pramen 
Veleslavínského potoka). Krom� toho je tato stanice z hlediska dopravní obslužnosti 
nadbyte�ná, protože je duplicitní s plánovanou stanicí metra �ervený vrch vzdálené cca 500 
metr� od této územní rezervy a s další železni�ní stanicí vzdálenou od této územní rezervy 
pouhý jeden kilometr západn�, zatímco opa�ným sm�rem se od této územní rezervy až do 
zastávky Praha-Dejvice žádná další železni�ní stanice nenachází. Z t�chto d�vod� žádáme, 
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aby územní rezerva pro železni�ní stanici Dlouhý lán nebyla za�azena do konceptu územního 
plánu hlavního m�sta Prahy. 

Ad 4) 

Koncept územního plánu hlavního m�sta Prahy nezakotvuje v oblasti ul. Na dlouhém lánu 
dostate�né mí�e ochranu stávající zelen� v rámci ploch s funk�ním využitím OB. Krom�
zm�ny funk�ního využití území uvedené v p�ipomínce 1) výše požadujeme zanesení a jasné 
vymezení stávajících ve�ejných parkových ploch  jako ZP (eventueln� jak plovoucí zna�ky 
ZP k ochran� zelen�) na t�chto parcelách: 
1. na nám�stí Bo�islavka na pozemcích p.�. 1036/1, 1036/4, 1034/1, 1034/2, 1034/3 k.ú. 
Dejvice, 
2. ve vnitrobloku na míst� stávajícího parku a d�tského h�išt� mezi ulicemi Kladenská a Na 
Dlouhém lánu na pozemcích p.�. 1249/1, 1241/1, 1246/1 a 1246/2 k.ú. Vokovice 
3. na tzv. nám�stí p�ed poliklinikou na rozích  k�ižovatky ulic Pod Kladenskou silnicí a Na 
Dlouhém lánu na pozemcích p.�. 1206 a 1306/2 k.ú. Vokovice 
4. ve vnitrobloku mezi ulicemi Kladenská a Na dlouhém lánu pozemcích p.�. 1037/3, 1031/1, 
1022/1, 1022/7, 1072/1 k.ú. Vokovice. 
5. u nyn�jší hygienické stanice v ulici Nechanského na pozemcích k.ú. Vokovice p.�. 1057/1 a 
1057/2 kde zárove� požadujeme zachovat funk�ní využití VV. Nesouhlasíme se zm�nou na 
OB vzhledem k tomu, že jde o lokalitu v t�sném sousedství školních za�ízení.  

Ad 5)  

D�ležitou sou�ástí plánované urbanistické rehabilitace a revitalizace lokality Veleslavína a 
Vokovic v oblasti stávající a zrušené teplárny by m�la být obnova Dejvického potoka v jeho 
p�vodním toku, který je nyní od svého pramene na pozemcích zahrad Veleslavínského zámku 
sveden do kanalizace až k jeho ústí do Vltavy. Obnovou potoka, který kdysi tvo�il osu 
zdejšího osídlení, by byl do krajiny znovu v�len�n významný krajinný prvek pozitivn�
ovliv�ující životní prost�edí a estetickou hodnotu této lokality. Žádáme vytvo�ení územní 
rezervy pro budoucí obnovu Dejvického potoka v zeleném pásu park� od Veleslavína po 
Bubene� se zvláštním z�etelem k parcelám po zrušené teplárn� Veleslavín, kde by revitalizace 
horního toku potoka byla žádoucí v rámci rekultivace a p�estavby brownfields na obytnou 
�tvr� a park, p�i�emž požadujeme, aby v územním plánu byla umožn�na i obnova Dejvického 
rybní�ku na katastru Dejvic. Dále požadujeme zanesení chyb�jících vodních tok� (konkrétn�
Veleslavínského potoka, který není uveden v textové �ásti v kap. Drobné vodní toky)  a 
zdroj� a vodárenských za�ízení (nap�. jímací štoly hradního vodovodu v ul. Pod Novým 
lesem) do grafické a textové �ásti územního plánu hlavního m�sta Prahy. 

Ad 6) 

Nesouhlasíme s ozna�ením lokálního centra Vokovice. Toto centrum vznikne p�i stanici 
metra a modernizované trati Veleslavín a nachází se na katastru Veleslavína proto by se 
logicky m�lo nazývat Veleslavín. Ve Vokovicích bude roli centra plnit Bo�islavka p�i stanici 
metra �ervený vrch. Z t�chto d�vod� požadujeme nahradit název Vokovice názvem 
Veleslavín v seznamu lokálních center v �l. 2.2.2 a 2.2.6 závazné �ásti územního plánu 
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hlavního m�sta Prahy v�etn� up�esn�ní jeho lokalizace. Zárove� upozor�ujeme, že v rámci 
Obytného souboru U Strnadových zahrad má vzniknout nové centrální nám�stí v návaznosti 
na stanici Dlouhý lán, tedy v po�adí t�etí centrum v oblasti Vokovic jižn� od ul. Evropské. 

Ad 7) 

Nesouhlasíme se zm�nou z VVZ na OB na parcelách 1271/1,18,19,20 k.ú. Vokovice v oblasti 
�ervený Vrch a to hned z n�kolika d�vod�: 1. parcely sousedí s p�írodním parkem Šárka –
Lysolaje a jsou významným rekrea�ním územím.V rámci územního �ízení na d�m s 
pe�ovatelskou službou byla SCHKO �eský kras ud�lena výjimka ze základních podmínek 
ochrany zvlášt� chrán�ných živo�ich� s podmínkou nezastavitelnost celého zbytku pozemku 
parc.�. 1271/1, který má sloužit jako náhradní biotop pro zvlášt� ohrožené druhy živo�ich�. 
Význam tohoto dokumentu potvrdilo OOP MHMP, AOPK �eské republiky, st�edisko Praha a 
také �eský svaz ochránc� p�írody. 2.Zm�na z VVZ na OV byla navrhována již jako 
Z1223/06, SEA, která byla vypracována hodnotí tuto zm�nu jako negativní. 3. Krom� dvou 
dom� s pe�ovatelskou službou by do zbývající �ásti pozemku m�lo být vm�stnáno dalších p�t 
dom� až o devíti podlažích. Tím by došlo k zahušt�ní oblasti a zvýšení dopravní zát�že nad 
únosnou míru. 4. Zm�na z VVZ na OB není ve ve�ejném zájmu. 

Ad 8) 

Povrch budoucí zatunelované železni�ní dráhy je �áste�n� ur�en pro funk�ní využití ZN a je 
na n�m vyzna�ena cyklostezka až ke stanici metra Hrad�anská. Požadujeme, aby tento pás 
zelen� ZN byl veden souvisle až do parku Stromovka bez  p�erušení i v t�chto úsecích: 1. v 
oblast územní rezervy UD/21 pro propojení ulic Evropská a Na Pet�inách v sousedství 
Strnadova zahradnictví,  2. dále komunikace KES podél ulice Bušt�hradská  3. v rámci ploch 
SM v rozvojové oblasti mezi dejvickým nádražím a Hrad�anskou a 4. v prostoru budoucího 
administrativního centra Špejchar p�i ulici Milady Horákové. 

Ad 9) 

V oblasti Starých Dejvic zcela chybí spole�enské a historické centrum, které by bylo možné 
vybudovat po p�ípadném zrušení nyn�jšího sb�rného dvora Proboštská a posílit tak 
památkový charakter p�vodního historického jádra Dejvic v návaznosti na nyn�jší duchovní 
centrum kolem farnosti Sv. Václava. Nesouhlasíme s funk�ním využitím SM a za�azením 
mezi územní rezervy pro zástavbu, chceme vylou�it, že by zde v budoucnu mohl vzniknout 
ve�ejnosti nep�ístupný uzav�ený areál  a požadujeme rezervu koncipovat s funk�ním využitím 
VV tak, aby se zde po�ítalo s možností využití nap�. pro koncertní sí� �i jiný významný 
ve�ejný prostor. 
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Zmocn�ní zástupce ve�ejnosti:

Zmoc�uji tímto Annu Matouškovou, trvale bytem Na dlouhém lánu 4 160 00 Praha 6, 
narozenou 16.2. 1963  tel. kontakt / email: 721 344 682 / anna.matouskova@volny.cz jako 
zástupce ve�ejnosti k podání námitek na základ� výše uvedených v�cn� shodných p�ipomínek 
a k mému zastupování p�i projednání t�chto námitek v souladu se stavebním zákonem. 

P�ijetí zmocn�ní zástupcem ve�ejnosti:

Výše uvedené zmocn�ní p�ijímám. 
V Praze dne 

Anna Matoušková 
trvale bytem Na dlouhém lánu 4 
160 00 Praha 6 


