Magistrát hlavního mČsta Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1
V Praze dne 27. listopadu 2009

VELESLAVÍN - VOKOVICE – STARÉ DEJVICE
VČcnČ shodné pĜipomínky a zmocnČní zástupce veĜejnosti pĜi poĜizování
nového územního plánu a poĜizování celomČstsky významných zmČn
starého územního plánu hlavního mČsta Prahy
My, níže podepsaní obyvatelé hlavního mČsta Prahy, uplatĖujeme v souladu s § 23 odst. 1
zákona þ. 183/2006 Sb. vČcnČ shodné pĜipomínky ke konceptu územního plánu hlavního
mČsta Prahy, o jehož poĜízení rozhodlo Zastupitelstvo hlavního mČsta Prahy usnesením þ.
17/43 ze dne 31.5.2007. Na základČ tČchto, pĜipomínek zmocĖujeme k podání námitky a k
našemu dalšímu zastupování pĜi projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona
zástupce veĜejnosti.
PĜedmČtná územnČ plánovací dokumentace:
a) koncept a pĜípadný návrh Územního plánu hl. m. Prahy, o jehož poĜízení rozhodlo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením þ. 7/1 ze dne 31. 5. 2007 (dále jen „Územní plán hl.
m. Prahy“),
b) pĜípadný koncept a návrh celomČstsky významných zmČn I. Územního plánu sídelního útvaru
hlavního mČsta Prahy, o jejichž poĜízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením þ.
19/71 ze dne 18. 9. 2008 (dále jen „CVZ I.“),
c) pĜípadný koncept a návrh celomČstsky významných zmČn II. Územního plánu sídelního útvaru
hlavního mČsta Prahy, o jejichž poĜízení rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením þ.
25/39 ze dne 26. 3. 2009 (dále jen „CVZ II.“).

ZnČní pĜipomínek:
1) Žádáme, aby za úþelem vytvoĜení centrálního parku s významnou krajináĜskou
a rekreaþní funkcí bylo ve Vokovicích a VeleslavínČ na plochách zahrad pĜi
zámeþku Veleslavín, brownfields po veleslavínské teplárnČ a pĜedevším na
plochách Strnadova zahradnictví urþeno funkþní 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 PetĜinách vedoucí ulicemi Na VČtrníku a Alžírskou.
3) Žádáme, aby byla zrušena územní rezerva pro vybudování železniþní stanice
Dlouhý lán.
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4) Žádáme, aby byla na území Vokovic zakotvena vyšší ochrana stávající zelenČ
pomocí urþení funkþního využití ZN nebo ZP a plovoucích znaþek. Nesouhlasíme
se zmČnou funkþního využití z VV na OB v oblasti nynČjší Hygienické stanice.
5) Žádáme, aby byl do územního plánu zanesen tok Veleslavínského potoka a
vytvoĜena územní rezerva umožĖující budoucí revitalizaci Dejvického potoka a
Dejvického rybníþku v jejich pĤvodní poloze. Žádáme zanesení chybČjících
vodních tokĤ, vodních zdrojĤ a vodárenských zaĜízení na území Veleslavína a
Vokovic do grafické þásti územního plánu hlavního mČsta Prahy.
6) Žádáme zmČnu názvu lokálního centra Vokovice na Veleslavín v þl. 2.2.2 a 2.2.6
závazné þásti konceptu územního plánu hlavního mČsta Prahy.
7) Nesouhlasíme se zmČnou funkþního využití z VVZ na OB na parcelách
1271/1,18,19,20 k.ú. Vokovice na ýerveném Vrchu
8) Žádáme zanesení ploch ZN pro úþely cyklostezky a pČší komunikace v celé trase
a minimální šíĜi zatunelované železniþní trati od stanice Veleslavín po park
Stromovka.
9) Žádáme zanesení funkþního využití VV místo SM v rámci územní rezervy UU/36
v místČ souþasného sbČrného dvora Proboštská na katastru Dejvic
OdĤvodnČní pĜipomínek:
Souhrn:
PĜipomínky 1) – 6) se týkají oblasti jižních Vokovic a PĜedního Veleslavína, které byly v
minulosti tČžce poniþeny vestavbou dvou tepláren a vyžadují nejen urbanistickou rehabilitaci
ale také ochranu jako souþást radiálního údolí tak, jak to vymezuje závazná þást územního
plánu v kap. 1.1. kde je konstatováno, že je tĜeba „ zachovat nezastavČné þásti radiálnČ
smČĜujících údolí a výrazných hĜbetĤ tvoĜících „zelené“ klíny pronikající z pĜímČstské krajiny
hluboko do centrální þásti mČsta“. Rekultivace oblasti by proto mČla spoþívat v ochranČ,
posílení a obnovČ dochovaných pĜírodních prvkĤ, pĜedevším potokĤ a pramenĤ, toto však
není vĤbec zohlednČno. Naopak, koncept územního plánu tuto oblast urþuje k zástavbČ na
všech volných plochách bez toho, že by zde byla provedena celková podrobnČjší územní
studie, kterou tímto požadujeme.
Chybí jasné vymezení Centrálního parku Veleslavín, který byl Mý Praha 6 slíben ve
volebním programu. ZároveĖ zde mají být vybudovány tĜí velké dopravní stavby (jde o
prodloužení metra A, modernizaci buštČhradské trati vþetnČ nové stanice Dlouhý lán a nové
dopravní tj. silniþní napojení PetĜin na ýervený vrch), které spoleþnČ se zástavbou
umožnČnou územním plánem pĜinesou požadavek na budování nových komunikací
(konkrétnČ jde o propojení ulic Na Rozdílu a V pĜedním VeleslavínČ a prodloužení ul.
StĜešovická). Tím dojde k zahuštČní lokality a nežádoucímu zprĤjezdnČní ve všech smČrech.
V konceptu vnímáme mnoho nedĤsledností a rozporĤ výkresové þásti s textovou napĜíklad:
jsou zde dvČ velká dosud nezastavČná území, poslední v této lokalitČ o celkové výmČĜe kolem
devíti hektarĤ a to Strnadovo zahradnictví a brownfields po staré teplárnČ Veleslavín, tyto
plochy nejsou v závazné þásti uvedeny mezi transformaþními lokalitami a rozvojovými
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územími a navíc jsou posuzovány izolovanČ. Obytný soubor u Strnadových zahrad byl totiž
zaĜazen do zvláštního režimu projednávání jako celomČstsky významná zmČna územního
plánu Z2590 (v této vČci jsme podávali nesouhlasnou pĜipomínku v lednu 2009). Do stĜedu
obytného celku má být situováno centrální námČstí, které v konceptu územního plánu není
podchyceno a není tedy zohlednČno, že velmi malá oblast na pomezí Vokovice a Veleslavína
bude mít hned tĜi mČstská centra avšak žádnou vČtší klidovou zónu.
Ad 1)
Oblast Veleslavína a Vokovic je zatížena objektem souþasné teplárny nevhodnČ umístČné do
bezprostĜední blízkosti obytných ploch a vysoce frekventovanou ulicí Evropská, která výraznČ
omezuje prostupnost území z obytných ploch smČrem na sever. Veleslavín z tČchto dĤvodĤ
nutnČ potĜebuje klidovou zónu, park, který by kompenzoval uvedené negativní vlivy a
vytváĜel podmínky pro kvalitnČjší život jeho obyvatel. K vytvoĜení centrálního parku
Veleslavín lze využití plochy brownfields po staré veleslavínské teplárnČ v sousedství zahrady
Veleslavínského zámku a pĜedevším zelených ploch Strnadova zahradnictví. Koncept územní
plánu však pĜedpokládá pĜemČnu zahradnictví kde je funkce PZA i brownfields na
zastavitelné plochy OB, s þímž nesouhlasíme a žádáme zmČnit jejich funkþní využití na
plochy nelesní ZN nebo parkové plochy ZP. NejvhodnČjší lokalitou ke zĜízení rozsáhlejších
parkových ploch jsou na katastru Vokovic parcely þ.1109/1,5,6,7,8 a 1002/2,1053/2 pĜi škole
Na dlouhém lánu.
Ad 2)
Nesouhlasíme s koncipováním územní rezervy UD/21 pro vybudování tunelu a estakády mezi
ulicemi Evropská a Na PetĜinách. Toto dopravní spojení by zde dramaticky zvýšilo hlukovou
a emisní zátČž, která by zcela jistČ pĜekraþovala hygienické limity, tak jak tomu je v
souþasnosti na ulici Evropské. Toto dopravní spojení se dále vyluþuje s výše uvedeným
zámČrem na vytvoĜení parku ve VeleslavínČ, je v kolizi se zeleným pásem na budoucím
zatunelovaném tČlese rychlodráhy a zdejší pramennou oblastí, navíc pĜivede dopravu do
obytné þtvrti a bezprostĜedního okolí dvou základních škol a mateĜské školky, obdobný dopad
bude mít i na oblast PetĜin. Z tČchto dĤvodĤ žádáme, aby územní rezerva UD/21 nebyla
zaĜazena do konceptu územního plánu hlavního mČsta Prahy. ZároveĖ žádáme aby byla
provČĜena alternativa propojení pro MHD, napĜ. lanovou dráhu.
Ad 3)
Nesouhlasíme se zaĜazením územní rezervy pro vybudování železniþní stanice Dlouhý lán.
Stanice se stane akcelerátorem zdejší zástavby. Tato stanice v dobČ posuzovaní EIA na
modernizaci trati Praha – Kladno nebyla souþástí zámČru proto nebyla posouzena z hlediska
vlivĤ na životní prostĜedí. Vybudování této stanice se vzhledem ke sklonu terénu neobejde
bez ražby tunelu, která s sebou nese riziko stržení pramenĤ v této lokalitČ (napĜíklad pramen
Veleslavínského potoka). KromČ toho je tato stanice z hlediska dopravní obslužnosti
nadbyteþná, protože je duplicitní s plánovanou stanicí metra ýervený vrch vzdálené cca 500
metrĤ od této územní rezervy a s další železniþní stanicí vzdálenou od této územní rezervy
pouhý jeden kilometr západnČ, zatímco opaþným smČrem se od této územní rezervy až do
zastávky Praha-Dejvice žádná další železniþní stanice nenachází. Z tČchto dĤvodĤ žádáme,
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aby územní rezerva pro železniþní stanici Dlouhý lán nebyla zaĜazena do konceptu územního
plánu hlavního mČsta Prahy.
Ad 4)
Koncept územního plánu hlavního mČsta Prahy nezakotvuje v oblasti ul. Na dlouhém lánu
dostateþné míĜe ochranu stávající zelenČ v rámci ploch s funkþním využitím OB. KromČ
zmČny funkþního využití území uvedené v pĜipomínce 1) výše požadujeme zanesení a jasné
vymezení stávajících veĜejných parkových ploch jako ZP (eventuelnČ jak plovoucí znaþky
ZP k ochranČ zelenČ) na tČchto parcelách:
1. na námČstí BoĜislavka na pozemcích p.þ. 1036/1, 1036/4, 1034/1, 1034/2, 1034/3 k.ú.
Dejvice,
2. ve vnitrobloku na místČ stávajícího parku a dČtského hĜištČ mezi ulicemi Kladenská a Na
Dlouhém lánu na pozemcích p.þ. 1249/1, 1241/1, 1246/1 a 1246/2 k.ú. Vokovice
3. na tzv. námČstí pĜed poliklinikou na rozích kĜižovatky ulic Pod Kladenskou silnicí a Na
Dlouhém lánu na pozemcích p.þ. 1206 a 1306/2 k.ú. Vokovice
4. ve vnitrobloku mezi ulicemi Kladenská a Na dlouhém lánu pozemcích p.þ. 1037/3, 1031/1,
1022/1, 1022/7, 1072/1 k.ú. Vokovice.
5. u nynČjší hygienické stanice v ulici Nechanského na pozemcích k.ú. Vokovice p.þ. 1057/1 a
1057/2 kde zároveĖ požadujeme zachovat funkþní využití VV. Nesouhlasíme se zmČnou na
OB vzhledem k tomu, že jde o lokalitu v tČsném sousedství školních zaĜízení.
Ad 5)
DĤležitou souþástí plánované urbanistické rehabilitace a revitalizace lokality Veleslavína a
Vokovic v oblasti stávající a zrušené teplárny by mČla být obnova Dejvického potoka v jeho
pĤvodním 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 tvoĜil osu
zdejšího osídlení, by byl do krajiny znovu vþlenČn významný krajinný prvek pozitivnČ
ovlivĖující životní prostĜedí a estetickou hodnotu této lokality. Žádáme vytvoĜení územní
rezervy pro budoucí obnovu Dejvického potoka v zeleném pásu parkĤ od Veleslavína po
Bubeneþ se zvláštním zĜetelem k parcelám po zrušené teplárnČ Veleslavín, kde by revitalizace
horního toku potoka byla žádoucí v rámci rekultivace a pĜestavby brownfields na obytnou
þtvrĢ a park, pĜiþemž požadujeme, aby v územním plánu byla umožnČna i obnova Dejvického
rybníþku na katastru Dejvic. Dále požadujeme zanesení chybČjících vodních tokĤ (konkrétnČ
Veleslavínského potoka, který není uveden v textové þásti v kap. Drobné vodní toky) a
zdrojĤ a vodárenských zaĜízení (napĜ. jímací štoly hradního vodovodu v ul. Pod Novým
lesem) do grafické a textové þásti územního plánu hlavního mČsta Prahy.
Ad 6)
Nesouhlasíme s oznaþením lokálního centra Vokovice. Toto centrum vznikne pĜi stanici
metra a modernizované trati Veleslavín a nachází se na katastru Veleslavína proto by se
logicky mČlo nazývat Veleslavín. Ve Vokovicích bude roli centra plnit BoĜislavka pĜi stanici
metra ýervený vrch. Z tČchto dĤvodĤ požadujeme nahradit název Vokovice názvem
Veleslavín v seznamu lokálních center v þl. 2.2.2 a 2.2.6 závazné þásti územního plánu
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hlavního mČsta Prahy vþetnČ upĜesnČní jeho lokalizace. ZároveĖ upozorĖujeme, že v rámci
Obytného souboru U Strnadových zahrad má vzniknout nové centrální námČstí v návaznosti
na stanici Dlouhý lán, tedy v poĜadí tĜetí centrum v oblasti Vokovic jižnČ od ul. Evropské.
Ad 7)
Nesouhlasíme se zmČnou z VVZ na OB na parcelách 1271/1,18,19,20 k.ú. Vokovice v oblasti
ýervený Vrch a to hned z nČkolika dĤvodĤ: 1. parcely sousedí s pĜírodním parkem Šárka –
Lysolaje a jsou významným rekreaþním územím.V rámci územního Ĝízení na dĤm s
peþovatelskou službou byla SCHKO ýeský kras udČlena výjimka ze základních podmínek
ochrany zvláštČ chránČných živoþichĤ s podmínkou nezastavitelnost celého zbytku pozemku
parc.þ. 1271/1, který má sloužit jako náhradní biotop pro zvláštČ ohrožené druhy živoþichĤ.
Význam tohoto dokumentu potvrdilo OOP MHMP, AOPK ýeské republiky, stĜedisko Praha a
také ýeský svaz ochráncĤ pĜírody. 2.ZmČna z VVZ na OV byla navrhována již jako
Z1223/06, SEA, která byla vypracována hodnotí tuto zmČnu jako negativní. 3. KromČ dvou
domĤ s peþovatelskou službou by do zbývající þásti pozemku mČlo být vmČstnáno dalších pČt
domĤ až o devíti podlažích. Tím by došlo k zahuštČní oblasti a zvýšení dopravní zátČže nad
únosnou míru. 4. ZmČna z VVZ na OB není ve veĜejném zájmu.
Ad 8)
Povrch budoucí zatunelované železniþní dráhy je þásteþnČ urþen pro funkþní využití ZN a je
na nČm vyznaþena cyklostezka až ke stanici metra Hradþanská. Požadujeme, aby tento pás
zelenČ ZN byl veden souvisle až do parku Stromovka bez pĜerušení i v tČchto úsecích: 1. v
oblast územní rezervy UD/21 pro propojení ulic Evropská a Na PetĜinách v sousedství
Strnadova zahradnictví, 2. dále komunikace KES podél ulice BuštČhradská 3. v rámci ploch
SM v rozvojové oblasti mezi dejvickým nádražím a Hradþanskou a 4. v prostoru budoucího
administrativního centra Špejchar pĜi ulici Milady Horákové.
Ad 9)
V oblasti Starých Dejvic zcela chybí spoleþenské a historické centrum, které by bylo možné
vybudovat po pĜípadném zrušení nynČjšího sbČrného dvora Proboštská a posílit tak
památkový charakter pĤvodního historického jádra Dejvic v návaznosti na nynČjší duchovní
centrum kolem farnosti Sv. Václava. Nesouhlasíme s funkþním využitím SM a zaĜazením
mezi územní rezervy pro zástavbu, chceme vylouþit, že by zde v budoucnu mohl vzniknout
veĜejnosti nepĜístupný uzavĜený areál a požadujeme rezervu koncipovat s funkþním využitím
VV tak, aby se zde poþítalo s možností využití napĜ. pro koncertní síĖ þi jiný významný
veĜejný prostor.
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ZmocnČní zástupce veĜejnosti:
ZmocĖuji 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 veĜejnosti k podání námitek na základČ výše uvedených vČcnČ shodných pĜipomínek
a k mému zastupování pĜi projednání tČchto námitek v souladu se stavebním zákonem.
PĜijetí zmocnČní zástupcem veĜejnosti:
Výše uvedené zmocnČní pĜijímám.
V Praze dne
Anna Matoušková
trvale bytem Na dlouhém lánu 4
160 00 Praha 6
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